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Maia ao Governo do Estado, para a realização de uma fiscalização pelas 
autoridades nas vicinais do sul do estado e dos municípios arredores, 
que se encontram sem agentes de saúde e de combate a endemias; 
Requerimento nº 045, de 23/05/18, de autoria de vários deputados, 
para não realização de Sessão Ordinária no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, no dia 30/05/18, e realização de Sessão Itinerante na 
mesma data, às 16h, na sede do município de Cantá-RR. DIVERSOS: 
Comunicado nº AL000001, de 20/02/18, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 436.629,18 (quatrocentos e trinta e 
seis mil seiscentos e vinte e nove reais e dezoito centavos) à Secretaria 
de Estado de Educação e Desporto; Comunicado nº AL000047, de 
22/02/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros no valor de R$ 719.084,52 
(setecentos e dezenove mil oitenta e quatro reais e cinquenta e dois 
centavos) à Secretaria de Estado de Educação e Desporto; Comunicado 
nº AL244866, de 23/02/18, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação – FNDE, informando liberação de recursos financeiros no valor 
de R$ 10.000,00 (dez mil reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola 
Municipal Jóquei Clube; Comunicado nº AL244867, de 23/02/18, do 
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando 
liberação de recursos financeiros no valor de R$ 12.500,00 (doze mil e 
quinhentos reais) à Associação de Pais e Mestres da Escola Municipal de 
Ensino Fundamental Josefa da Silva Gomes. 

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 

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

 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente, o senhor 
Deputado Jorge Everton.

 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
colegas Deputados, servidores, imprensa e população que nos assiste 
aqui no plenário, na TV Assembleia e pela internet. Quero cumprimentar 
os alunos que acompanham esta sessão. Gostaria de agradecer a presença 
de vocês e de falar da importância que é entender o processo legislativo, 
que é um dos pilares da democracia. Parabéns aos professores que os 
trouxeram até aqui. Nós precisamos dar essas oportunidades para que 
nossos jovens conheçam a realidade do processo legislativo. 

 Presidente, o que me traz a tribuna hoje é para falar sobre uma 
situação que muito me preocupa. Recebi uma mensagem de uma filha 
muito preocupada com a situação da saúde do seu pai, um senhor de 73 
anos de idade, diabético, que teve um AVC e está há mais de 30 dias no 
HGR para fazer um cateterismo. Isso é inaceitável! Esse senhor de idade 
está correndo um risco ainda maior, pela situação que está passando o 
HGR, que é de conhecimento público. Nós fizemos uma inspeção no 
último domingo, junto com a promotora da saúde, e vimos uma realidade 
onde os pacientes estão tendo suas vidas colocadas em risco, risco de uma 
infecção, agravamento de quadros que, inicialmente, eram algo simples 
de se resolver. E esse senhor de 73 anos de idade está no hospital internado 
porque não tem condições para fazer o exame. Senhores, conheço 
muito bem a realidade de pessoas que têm problemas cardiológicos. 
A cardiologia, querendo ou não, acaba fazendo parte da minha vida, 
porque minha avó faleceu devido a uma parada cardíaca, minha mãe 
tem problemas cardíacos, já colocou stent, temos diversos amigos que 
procuram atendimento médico em virtude de problemas no coração, e a 
nossa população está desassistida por falta de organização da Secretaria 
de Saúde. É inaceitável que um paciente fique mais de 30 dias para fazer 
um exame de cateterismo. Nós fizemos o pedido, o requerimento de 
convocação do Secretário de Saúde, sei que ele tem pouco tempo na 
pasta. O Ricardo é um servidor competente e sei que ele está com boa 
vontade de melhorar a saúde do nosso estado, mas precisamos trazer ele 
até esta Casa para que ele nos diga o que será feito para resolver esses 
problemas, porque, quando fizemos a visita no domingo, ele foi para o 
HGR e prontamente nos atendeu. Já providenciou o conserto das centrais 
de ar condicionado, já cobrou a limpeza do hospital. É isso que a gente 
espera do secretário, mas precisamos de mais. Fui informado ontem que 
a Secretaria de Saúde, por ordem da governadora, só vai funcionar meio 
expediente. Se, com dois expedientes, não estão conseguindo resolver os 
problemas da nossa saúde, imagina com um expediente só. E o pior de 
tudo, e aí peço a ajuda do nosso líder, Deputado Brito, para verificar se é 
verdade, é que cortaram a energia da SESAU por falta de pagamento. A 
gente precisa resolver os problemas e não agravar os problemas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria – 
Bom dia a todos. Senhor Presidente, Deputado Jorge Everton, a saúde 
do nosso Estado, há mais de 10 anos, que clama por melhoras, clama 

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - EXTRAORDINÁRIA

ATA DA SETINGENTÉSIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁ-
RIA DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO 
DA SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.

Às quinze horas do dia vinte e cinco de abril de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a setingentésima 
sétima Sessão Extraordinária do quinquagésimo quinto período 
Legislativo da Sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente, 
Deputado Jalser Renier, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, 
Deputado Naldo da Loteria proceder à leitura do Requerimento nº 
033/18, requerendo, em conformidade com o Art. 196, incisos II, c/c 
Art. 117, inciso III e Art. 119, parágrafos 1ºe 2º, todos do Regimento 
Interno, a realização de Sessão Extraordinária, sem ônus para este 
Poder, no dia vinte e cinco de abril do corrente ano, às quinze horas, 
para discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 001/18, que “Dispõe sobre requisitos e critérios 
diferenciados para concessão de aposentadoria especial da carreira 
da Polícia Civil do Estado de Roraima, aposentadoria por invalidez 
permanente e pensão por morte, de que trata o art. 40, §4º, inciso II da 
Constituição Federal e art. 27, §7º, inciso II, da Constituição Estadual 
de autoria do Poder Executivo”, de autoria de vários Deputados. 
Colocado em discussão e votação, o Requerimento foi aprovado. 
Em seguida, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão. Após, solicitou ao 
Segundo-Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Dando 
continuidade, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 
001/18 que, colocado em discussão e votação nominal, foi aprovado 
em primeiro turno, por 16 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma 
abstenção. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
declarou encerrada a Sessão. Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Chico Mozart, Dhiego Coelho, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2691ª SESSÃO, EM 24 DE MAIO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=         ORDINÁRIA      =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e quatro de maio de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
sexcentésima nonagésima primeira Sessão Ordinária do quinquagésimo 
quinto Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Convido os Senhores Deputados Evangelista Siqueira e 
Valdenir Ferreira para atuarem como Primeiro e Segundo-Secretários ad 
hoc, respectivamente. 
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Valdenir Ferreira - (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei nº 055, 
de 23/05/18, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira, que “autoriza o 
Governo de Roraima a estabelecer convênios com diferentes entidades 
especializadas no tratamento e acompanhamento de crianças autistas e dá 
outras providências; Indicação nº 178, de 23/05/18, do Deputado Izaías 
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material externo para que essa cirurgia fosse feita, porque não tinha o 
básico e, para se ter ideia, não tinha luva para que pudesse fazer essa 
cirurgia. Então, é um caso sério. 
 Eu também faço parte da comissão de saúde. Ontem, a 
Deputada Aurelina assinou um documento solicitando que o Secretário de 
Estado da Saúde compareça a esta Casa o mais breve possível, para prestar 
contas do relatório quadrimestral deste ano, para que todos nós, aqui, 
juntemos forças para que possamos aliviar um pouco essas dificuldades 
que lá se encontram. No ano passado, a gente aprovou aqui uma PEC que 
contemplava 18% a mais de repasse no orçamento, fora o que o Governo 
Federal repassa. A gente sabe que o governo sempre repassou em torno 
de 12, 14, 16%, então, a gente praticamente regulamentou isso. Mas eu 
tenho certeza absoluta que o que está faltando, de fato e de verdade, 
dentro da Secretaria, são pessoas comprometidas com o nosso estado. 
Lá dentro, existem diversos setores que trabalham coligados. Tenho 
certeza que lá estão pessoas escolhidas a nível político, e não a nível 
de caráter e capacidade. Na Saúde, a gente tem que escolher pessoas 
com capacidade de gestão, porque é uma pasta muito complexa. Então, 
o que eu penso é que nós temos que cobrar do Secretário quando ele vier 
a esta Casa que coloque nos departamentos, dentro daquela secretaria, 
pessoas comprometidas não só com os parlamentares, pois a nossa 
função é cobrar dos gestores, mas principalmente com quase 600 mil 
habitantes que aqui vivem, onde temos diversas unidades hospitalares, 
tanto na capital, como no interior que são de responsabilidade do Estado. 
Hoje, nós recebemos várias denúncias de que têm hospitais no interior 
abandonados, com falta de limpeza. Aqui mesmo, dentro de leitos, 
acompanhantes estão fazendo limpezas nos próprios leitos, porque as 
empresas terceirizadas não recebem. Então, é um descontrole total. 
 Pode ter certeza absoluta que, no seu requerimento, voto 
favorável, mas eu espero que o Secretário venha a esta Casa e que possa 
explicar melhor o que está acontecendo dentro daquela pasta, porque não 
acredito que uma pasta que tem quase 800 milhões de reais aprovados 
por esta Casa possa deixar nossa saúde no fundo do poço, da forma 
como está.  E não vai ser fácil para a próxima gestão melhorar, o que 
vai ser obrigação, mas tenho certeza que, com esforço e aos poucos, nós 
reconstruiremos a saúde do nosso estado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Obrigado, 
Deputado Valdenir. Solicito às taquígrafas que insiram as palavras do 
Deputado Valdenir em meu pronunciamento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Dhiego Coelho – Bom 
dia a todos. Parabenizo o Deputado Jorge Everton pelo tema que trouxe 
a esta tribuna. Quando a gente fala de saúde, falamos de prioridade. Hoje 
a saúde está em primeiro lugar, não adianta você ter uma boa educação 
se você não estiver são para estudar, não adianta ter segurança se você 
não está são. Hoje, nós temos uma falência dentro da Saúde no estado 
de Roraima. Muitas vezes, quem não frequenta o hospital público 
não sabe o que está acontecendo e não pode nem opinar. Mas, como 
o Deputado Jorge Everton, que esteve lá visitando as instalações do 
HGR, e outros Deputados que também visitam o HGR, não podemos 
ficar de boca fechada, vendo o caos que está plantado hoje no estado. 
Recebemos aqui inúmeras denúncias referentes ao cancelamento 
de cirurgias por falta simplesmente de uma luva estéril. Então, o que 
vamos fazer? Qual a medida que vamos tomar para cobrarmos junto ao 
Executivo, para que ele venha realmente fazer o seu papel, que é oferecer 
uma saúde de qualidade para o nosso estado, para os roraimenses e para 
os que escolheram o nosso estado para viver? Você vai no hospital e 
não existe gases, luvas, medicação, falta estrutura e etc. Recentemente, 
foi inaugurado o Hospital das Clínicas, mas hoje funciona como hotel 
das clínicas, porque os pacientes que vão para lá, são aqueles que estão 
estabilizados. De fato e de direito, hoje posso dizer que o Hospital das 
Clínicas não está sendo trabalhado da forma que deve ser, fora uma 
equipe técnica muito grande que mandaram para lá e todo procedimento 
que é para ser feito dentro do Hospital das Clínicas eles têm que pegar 
uma ambulância e levar o paciente para o HGR. Para que montar o 
Hospital das Clínicas, montar uma equipe técnica, uma equipe médica se 
eles não conseguem fazer os procedimentos dentro do hospital? Então, 
estamos recebendo essas denúncias de funcionários, técnicos, médicos, 
de que todos os procedimentos que tem que ser feitos tem que pegar 
uma ambulância e levar o paciente para o HGR. E o mais interessante é 
que falta até dipirona, falta voltaren para ser aplicado no paciente que, 
no exato momento, está precisando. Você vai ver os fornecedores de 
medicamentos, eles estão com todas as faturas em atraso, o Governo não 
está pagando, isso também impossibilita dele entregar mais medicamentos 
para o Estado. Por outro lado, você vê empresas que prestam serviços 
para SESAU e para o HGR estarem com seus pagamentos em dia, o 
fornecimento de alimentação, que hoje só oferece sopa para os pacientes, 

por um gestor de responsabilidade. A população sente saudade do velho 
Ottomar, que, do seu jeito, sempre brindou a saúde e não deixava que 
as aves de rapina continuassem a sugar a vida das pessoas. Então, 
a gente lamenta e sabe que este Estado precisa de mudanças, não de 
promessa, mas de plano de governo e de ação de pessoas sérias. Era isso, 
Deputado. O senhor está de parabéns pela denúncia, e me junto ao seu 
pronunciamento. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Peço 
à taquigrafia que inclua as palavras do Deputado Naldo em meu 
pronunciamento. Realmente Deputado Naldo, eu venho dizendo, há 
muito tempo, que a saúde precisa de uma atenção, inclusive, no dia 18 de 
agosto de 2015, nós colhemos a assinatura dos deputados para abertura 
de uma CPI para investigar a saúde. Isso não é de agora, porque é ano de 
eleição que eu estou me pronunciando, não. Está aqui, 18 de agosto de 
2015, eu fiz o requerimento que foi assinado por diversos colegas para 
que fosse feita uma CPI na saúde. Eu não estou preocupado se o problema 
da saúde começou nesse governo ou em governos passados. O povo não 
quer saber. O povo quer uma solução, como muito bem o senhor falou. 
Precisamos de gestão. Precisamos dar soluções, não importa se eu sou 
da base ou oposição. A sociedade não quer saber disso. A sociedade quer 
saber que, quando precisa de saúde, ela tem que ser atendida, é isso que 
a gente precisa, de qualidade. E quando eu peço que o Secretário venha 
aqui, não é para agredi-lo, de forma alguma. É para que ele apresente, 
para todos os deputados, porque não é do meu conhecimento que ele 
tenha feito o relatório do quadrimestre. Eu estava conversando com a 
Deputada Aurelina e ela iria cobrar isso. Ele tem que apresentar. Mas 
olha, o Secretário é novo, está com boa intenção, mas não tem nem 
energia para ele trabalhar, e por contenção de despesas, estão colocando 
meio expediente. Como vão fazer os processos sem energia? Como vai 
se fazer gestão? Realmente, cada vez tem ficado mais difícil.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Aurelina Medeiros. 
– Obrigada, Deputado Jorge. Realmente, com relação aos relatórios 
quadrimestrais, tenho reiterado o pedido e o primeiro quadrimestre de 
2018 está no prazo, terminou abril, ele pode apresentar até maio, mas 
tem ainda relatórios do ano passado, os quais venho pedindo. A gente 
tem reiterado isso. 
 Eu queria pedir um aparte só para desfazer um equívoco que 
houve na sessão de terça-feira. Foi dito que eu havia me recusado de 
assinar o seu pedido da presença do Secretário aqui e eu disse que não 
votei porque não vi. Quero dizer que eu contestei isso, porque realmente 
eu não vi esse requerimento. Me disseram que foi apresentado numa 
comissão geral que nem existe aqui na Assembleia, mas quero dizer 
que, realmente, eu não votei realmente pela convocação, porque, se o 
senhor apresentou, ainda não foi colocado em plenário para votação. 
Quero dizer que acompanho e voto favorável com o senhor. Eu disse nas 
redes sociais que não votei favorável no dia porque, realmente, não foi 
colocado para votação. Acho salutar o seu posicionamento.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Obrigado, 
Deputada. Realmente, o requerimento foi feito no dia 18 de maio, mas 
ainda não foi votado. Acredito que o Presidente deve colocar para votar 
hoje, até porque houve um entendimento com o Deputado Brito para 
ajustar a data.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Exatamente, foi 
isso que houve aqui entre a gente, esse entendimento de ajustamento de 
data, porque seria muito em cima na votar na quarta-feira, e poderia ser 
na próxima. Como a gente não é irresponsável, não foi da sua parte. Só 
queria aproveitar para esclarecer isso.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Está 
explicado, Deputada. Peço que conste em meu pronunciamento o aparte 
da Deputada Aurelina.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Valdenir Ferreira – 
Bom dia a todos. Deputado Jorge, parabenizo Vossa Excelência pelas 
palavras. Eu tenho conhecimento profundo daquela Secretaria. Trabalhei 
muito tempo lá como fornecedor, sei que são grandes dificuldades que 
ela enfrenta, sempre falta material, isso nunca foi 100%, como falta 
também na capital e nos municípios. Dificilmente você vai conter 100% 
de estoque das necessidades diárias que as unidades de saúde precisam. 
Vossa Excelência falou, há pouco, sobre cateterismo, é uma questão 
onde precisa de cateteres especiais, e são caríssimos. É difícil para a 
Secretaria, às vezes, encontrar fornecedores. No Brasil, salvo engano, 
tem dois ou três fornecedores para esses cateteres, mas sempre teve, e 
cateterismo é coisa séria porque trata diretamente com o coração do ser 
humano para desobstruir veias. Isso é de alta complexidade, mas temos 
certeza absoluta que hoje o desabastecimento da Secretaria Estadual de 
Saúde é extremamente grande. Semana passada, eu tive um caso de um 
colega que fraturou o calcanhar. Ele me procurou, e eu tive que comprar 
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administração pública direta ou indireta e nas empresas concessionárias 
de serviços públicos, de autoria do Deputado Zé Galeto; Projeto de Lei nº 
063/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da apresentação da Carteira 
de Vacinação no ato da matrícula escolar, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 086/17, que garante aos alunos das 
instituições públicas e privadas de ensino do Estado de Roraima o acesso 
à água potável e filtrada e dá outras providências, de autoria do Deputado 
Masamy Eda; Projeto de Lei nº 007/17, que dispõe sobre a isenção do 
IPVA para as famílias em aquisição de veículos para transporte de 
deficiente físico e dá outras providências, de autoria do Deputado Jalser 
Renier; Projeto de Lei nº 076/17, que determina procedimentos para 
realização de cirurgia plástica reparadora de mama pela Rede Estadual 
de Saúde, nos casos de mutilação total ou parcial decorrente de técnica 
de tratamento de câncer, bem como cirurgia de Mamoplastia Redutora, 
em casos de seios excessivamente grandes, e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Lei nº 015/18, que 
institui o Dia do Músico Militar Estadual, considera como Patrimônio 
Cultural Imaterial do Estado de Roraima a Banda de Música da Polícia 
Militar e dá outras providências, de autoria do Deputado Oleno Matos 
e Deputado Soldado Sampaio; Projeto de Lei nº 095/17, que assegura 
ao aluno diabético cardápio de alimentação escolar especial adaptado à 
respectiva condição de saúde, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; 
Projeto de Lei nº 049/17, que dispõe sobre a outorga de Título de 
Cidadão Roraimense aos nascidos no extinto território do Rio Branco e 
dá outras providências, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto de 
Lei nº 051/17, que dispõe sobre a instalação de brinquedos para pessoa 
com deficiência em locais públicos, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros; Projeto de Lei nº 043/17, que torna dispensável a exigência, 
pelo Poder Público Estadual, de autenticação de cópia, em cartório, 
de documentos pessoais e adota outras providências, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 061/17, que dispõe sobre 
a vacinação domiciliar das pessoas idosas e das pessoas com deficiência 
motora, multideficiência profunda, com dificuldade de locomoção, 
doenças incapacitantes e degenerativas, com síndrome de Down, 
pessoas com autismo, e dá outras providências, de autoria do Deputado 
Jorge Everton; Projeto de Lei nº 087/17, que determina procedimentos 
para a realização de cirurgia plástica reparadora de lipoaspiração pós-
gastroplastia (bariátrica) pela Rede Estadual de Saúde e dá outras 
providências, de autoria do Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Lei nº 
088/17, que institui no Calendário Oficial do Estado a Virada Feminina, 
de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 102/17, que 
institui o dia 24 de junho como o Dia do Quadrilheiro Junino no âmbito 
do estado de Roraima, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira; 
Projeto de Lei nº 103/17, que assegura às pessoas com deficiência visual 
o direito de receber, sem custo adicional, demonstrativos de consumos 
de energia elétrica, telefonia e do DETRAN em Braile, de autoria do 
Deputado Naldo da Loteria; Projeto de Decreto Legislativo nº 08/18, 
que concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá 
outras providências, de autoria do Deputado Coronel Chagas; Projeto de 
Decreto Legislativo nº 05/18, que declara de utilidade pública o Piquete 
General Bento Gonçalves, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; 
Projeto de Decreto Legislativo nº 07/18, que declara de utilidade pública 
a Associação das Famílias de Portadores de Necessidades Especiais 
Brilhante Estrela da Manhã, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; 
Proposta de Moção de Pesar nº 09/18, aos familiares do Senhor Luís 
Feitosa Targino, que faleceu em 24 de maio, nesta cidade de Boa Vista/ 
Roraima. 
 Eu convido os Deputados que estão na Casa para se fazerem 
prestes em plenário, pois temos 15 deputados registrados em painel, 
portanto, o suficiente para que possamos deliberar. Entretanto, em 
Plenário, não há quórum regimental para deliberação das matérias, 
por isso, solicito aos deputados que registraram a presença no painel 
que retornem ao plenário para a Ordem do Dia. Eu vejo que, no painel, 
constam quinze deputados, entretanto, em plenário, só temos sete 
deputados, portanto, vou determinar que fechem o painel e reabram de 
novo para os deputados que estão na casa registrarem novamente suas 
presenças. Assim, daremos o tempo de três minutos para que aqueles 
que estejam na Casa venham ao plenário, caso contrário, não terão as 
presenças registradas.
 O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem 
– Quero parabenizar o Presidente pela atitude, afinal de contas, durante a 
semana toda, deixamos de votar vários projetos importantes por falta dos 
nossos colegas. Então, parabéns pela atitude, Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Informo aos 
Deputados que estão na Casa, seus assessores, que nós aguardaremos 
por mais cinco minutos e, não havendo quórum, encerraremos a Sessão. 

com os pagamentos em dia, empresas que prestam serviços de limpeza 
de ar-condicionado com seus pagamentos em dia, empresa que loca 
grupo gerador para os hospitais com seus pagamentos em dia. Então o 
que é prioridade para este governo? É a vida, é o ser humano, é a saúde 
do estado de Roraima, da população do estado de Roraima? Não! A 
prioridade desse governo é pagar seus fornecedores, que prestam muito 
mal os seus serviços e deixar as faturas deles em dia, mas eles não têm 
coragem de colocar uma dipirona dentro do hospital para oferecer para 
a população. Então, nós temos aqui que tomar uma medida junto com 
a Comissão de Saúde, junto com a Assembleia Legislativa, e pedir que 
o Governo do Estado tome providências, que ele não brinque com a 
vida das pessoas que vivem no estado de Roraima porque tem centenas 
de pessoas morrendo. Ontem, eu pude presenciar e acompanhei desde 
a internação ao falecimento de uma jovem de 22 anos por negligência 
médica, por falta de compromisso e por falta de material. E, aí, o que 
o Estado faz com essa família? Até a declaração de óbito foi forjada 
dentro do Hospital Geral. Até a declaração de óbito, para encobrir certos 
médicos, para que eles não venham ser prejudicados lá na frente. 
 Então, senhora Governadora, o seu governo de referência é 
o que reforma pontes de madeira e maquia escolas, pois é a única coisa 
que esse governo faz, é maquiar escolas, passando uma cal e uma tinta 
na parede e dizendo que está inaugurando a escola, que pega uma ponte 
de madeira que já existe e coloca mais duas ou três tábuas novas e pinta 
de azul, branco e vermelho para dizer que está inaugurando uma ponte 
nova. Se preocupe, Governadora, com as vidas dessas pessoas que 
vivem aqui no estado de Roraima. Você está negligenciando as pessoas, 
Governadora. E essas vidas que estamos perdendo hoje, a culpa é sua, 
graças a sua má gestão. Ficam aqui as minhas palavras de repúdio a esse 
governo que não tem compromisso com a saúde pública do estado. Muito 
obrigado, Deputado.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua - Parabéns, 
Deputado Dhiego, pelas colocações. Peço à taquigrafia para incluir seu 
aparte em meu pronunciamento. Por esse motivo, Deputado, por tudo 
isso que a gente vem dizendo, pela constatação da minha ida ao HGR, da 
qual tenho as filmagens, os colegas que quiserem eu posso estar passando 
um DVD com fotos e filmagens sobre toda a sujeira que se encontra no 
HGR, o que, depois da nossa visita, melhorou, realmente, pois fizeram 
a manutenção nos ar condicionados, foi feita uma faxina geral. Isso tem 
que ser diário, a saúde não pode ser tratada com negligência, pois a vida 
das pessoas pode ser ceifada por falta de estrutura, por falta de condições 
de saúde. Por isso o Secretário tem que vir aqui para apresentar uma 
solução, pois não adianta ficar dizendo que não tem condição, temos 
que arrumar uma condição. Algo tem que ser feito. Então, eu peço apoio 
aos colegas para que a gente vote a convocação do secretário para que 
ele possa estar aqui explicando e preparando ações para que a sociedade 
tenha resultados. 
 Bom, para finalizar, eu quero também falar da minha 
preocupação com relação aos aumentos constantes de combustível que 
têm ocorrido e, dessa forma, Presidente, eu apresentei uma indicação 
para que houvesse uma redução de ICMS para os combustíveis. Já que a 
governadora fez recentemente uma redução de ICMS para o combustível 
das aeronaves, para evitar que essas aeronaves fossem mudadas de lugar, 
porque houve uma ameaça por parte das companhias aéreas de tirar os 
voos de Roraima. Dessa forma, reduziu o ICMS para o querosene da 
Aviação Civil e, do mesmo jeito, eu solicito, através desse Requerimento 
de Indicação, que a governadora também faça o encaminhamento para 
que a gente possa diminuir o ICMS nos combustíveis, a fim de dar 
uma condição melhor para nossa população, que não aguenta mais o 
preço exorbitante que tem ocorrido. Isso tem trazido, inclusive, uma 
reivindicação nacional, legítima, onde a nossa maior preocupação é com 
o desabastecimento. Nós temos agora os caminhoneiros fazendo uma 
reivindicação justa para que algo seja feito, afinal de contas, a carga 
tributária em cima dos combustíveis é altíssima e esse reflexo vem para o 
preço que a nossa sociedade paga. Então, fica o meu apelo para diminuir 
o custo do combustível no nosso estado. Muito obrigado pela atenção de 
todos e um bom-dia. 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
oradores inscritos, passamos à Ordem do Dia com a discussão e votação, 
em turno único, das seguintes proposições: Mensagem Governamental 
nº 028/18, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 022/18, que “altera e 
acrescenta dispositivos à Lei nº 832, de 26 de dezembro de 2011, e dá 
outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
163/16, que denomina a Vicinal São Silvestre como Rodovia Estadual 
Raimundo Pinheiro e dá outras providências, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 093/16, que dispõe sobre a inclusão 
de intérprete de Língua de Sinais (LIBRAS) nos órgãos e entidades da 
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para a votação, e foi a hora que eu saí daqui. Era isso que eu gostaria de 
explicar.
 O senhor Presidente Coronel Chagas – Realmente, há a 
crítica, a indignação, e com razão, da sociedade, pois tivemos diversas 
sessões sem conseguir deliberar sobre nenhuma matéria, pois existe 
quórum mínimo para cada tipo de proposição. Por exemplo, para 
deliberar sobre um veto, tem que ter pelo menos 13 deputados, e, 
claro que, se votar com apenas 13, vai ficar prejudicado aqueles que 
são contrários ao veto, porque, se um apenas votar a favor do veto, já 
fica prejudicado. Então, é conveniente que se vote um veto com pelo 
menos 20, 22 deputados em plenário. Tem outras matérias que precisam 
de quórum qualificado também, como uma PEC tem que ter 15 votos 
favoráveis; um Projeto de Lei Complementar tem que ter, pelo menos, 13 
votos favoráveis para não ser prejudicado. Mas a sociedade está vendo 
o que acontece. Eu oriento a Superintendência Legislativa que coloque 
no site da Assembleia a presença dos deputados em sessão, de toda a 
legislatura, para ver quem está vindo, quem está trabalhando, e fazer sua 
análise, e tirar as suas conclusões. 
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, me somando aos demais parlamentares, como nós lemos 
hoje a Moção de Pesar pelo falecimento do pai da nossa querida 
Vaneza, quero me solidarizar com a família da servidora Vaneza, que 
é de grande presteza para o Poder Legislativo, uma grande jornalista 
que hoje enfrenta essa perda. Então, gostaria de me somar àqueles que 
já também se manifestaram, e que essa Moção de Pesar seja um pouco 
da externalidade do nosso sentimento, enquanto Casa Legislativa, pela 
perda. E que nosso Senhor possa reestabelecer a paz, a tranquilidade 
interior para que nossa querida amiga possa aprender a conviver com 
essa perda, afinal de contas, o pai e a mãe sempre são pessoas do coração. 
E ficam aqui as nossas condolências, somando forças nesse momento de 
fraternidade em nome da nossa querida servidora Vaneza Targino.
 O senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum Deputado que queira usar do Expediente de Explicações 
Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às onze horas e um minuto, 
dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 29, à hora 
regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto. Estiveram 
presentes em Plenário, durante a Ordem do Dia, os Senhores Deputados: 
Angela Portella, Aurelina Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Jorge 
Everton, Oleno Matos e Valdenir Ferreira.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0401/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado OLENO INÁCIO DE MATOS, para viajar com destino a cidade 
de Brasília-DF, saindo no dia 24.07.2018, com retorno no dia mesmo dia, 
para tratar de assuntos relacionados às atividades Parlamentares, a serviço 
desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

  
RESOLUÇÃO Nº 0402/2018

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO, para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF, saindo no dia 24.07.2018, com retorno 
no dia mesmo dia, para tratar de assuntos relacionados às atividades 
Parlamentares, a serviço desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

Lembrando, como disse o Deputado Jorge Everton, a semana toda 
estamos aguardando para votarmos as matérias, pois temos, pelo menos, 
20 proposições na Ordem do Dia, temos um veto trancando a pauta e 
precisamos avançar. Sabemos do compromisso de todos os deputados 
nos seus gabinetes, nos seus afazeres, nas suas bases, mas a tarefa 
principal do Deputado além de fiscalizar, é legislar. 
 (Após o tempo estipulado).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Bom, verificamos 
que continuamos sem quórum e, infelizmente, em razão disso, vamos 
transferir as matérias que constam na Ordem do Dia para a Sessão 
Plenária de terça-feira. Passaremos, agora, para o Expediente de 
Explicações Pessoais. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, somente para 
registrar minha indignação, pois a semana toda tivemos oportunidade de 
aprovar a convocação do secretário e isso não foi feito. Isso mostra o 
desrespeito com a nossa população. Esta Casa mais uma vez fecha os 
olhos, cruza os braços e faz um desfavor para a sociedade. É por isso 
que a classe política está tão desgastada, porque a sociedade quer um 
resultado prático das nossas ações. E a gente passa a semana inteira sem 
aprovar nada, sem discutir nada, mostrando o quanto a sociedade está 
certa com relação a esta indignação. Fica o meu protesto e gostaria de 
registrar isso na sessão de hoje. Peço desculpas aos alunos que aqui se 
encontram, por encontrar uma Assembleia prostrada, que não trabalha e 
que é inoperante.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Deputado Jorge 
Everton, exatamente por isso que eu mandei fechar o painel e abri-
lo novamente, para registrarmos a presença dos deputados que estão 
presentes neste momento em plenário.
 A Senhora Deputada Angela Portella – Senhor Presidente, 
em nome dos demais colegas, gostaria de prestar as condolências à 
servidora da Assembleia, Vaneza, da Comunicação, pois seu pai faleceu 
nesta madrugada. Que Deus dê força à família.
 O Senhor Deputado Valdenir Ferreira – Senhor Presidente, 
na mesma linha do Deputado Jorge Everton, gostaria de demonstrar minha 
indignação, pois, durante toda a semana, esta Casa tem sido achincalhada 
pelos meios de comunicação, justamente por falta de quórum. Com 
todo respeito a todos os colegas parlamentares, mas temos mais de 20 
projetos importantes para a nossa sociedade, para serem votados, e que 
estão sendo trancados graças a um veto governamental. E, infelizmente, 
alguns colegas vêm, marcam a presença, sei que todos têm seus afazeres, 
mas, em primeiro lugar, temos que cumprir o regimento interno da Casa 
em estar aqui para votar esses projetos, para podermos melhorar a vida 
das pessoas. E, para isso, precisamos destravar nossa pauta, para que 
realmente a gente exerça o verdadeiro papel que a sociedade nos deu, 
para que possamos estar aqui, e para que a sociedade saia ganhando. 
Temos alguns requerimentos, por exemplo, esse da convocação do 
Secretário de Saúde para fazer suas explicações do porquê a Saúde anda 
dessa forma. Então, peço a Vossa Excelência que encaminhe ao setor 
administrativo desta Casa documento para os gabinetes cobrando um 
maior rigor para estarem aqui nas sessões, nos horários determinados, 
que constam no Regimento Interno desta Casa.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Quero me somar à 
Deputada Angela e também ao Deputado Valdenir e, em nome da Mesa 
Diretora, gostaria de expressar o nosso sentimento de pesar à família 
da servidora Vaneza Targino, pelo falecimento do seu pai, Luiz Feitosa 
Targino, nesta madrugada. Que Deus leve o conforto a toda a família.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor 
Presidente, mais uma vez quero me somar totalmente ao posicionamento 
do Deputado Jorge Everton. Não é só esta semana que a Assembleia 
tem tido esse comportamento. Esse comportamento tem sido repetido 
desde a abertura dos trabalhos da Assembleia. A falta da presença do 
deputado aqui para que se faça o papel do Legislativo. A Assembleia 
está cumprindo um outro papel que eu quero descobrir qual é. Com 
certeza não é o de legislar, de estar aqui dentro cumprindo suas funções. 
Isso não é de hoje. E Deus é muito bom para mim porque, na última 
sessão, depois que ficou acertado que se votaria o Requerimento e não 
foi votado, e depois que eu me pronunciei, fui achincalhada nas redes 
sociais por pessoas que trabalham em gabinetes de deputados e que são 
pagos para achincalhar a vida de deputados. E Deputados, inclusive, que 
não têm história nem serviços prestados, dizendo que os governistas 
tinham obstruído a Sessão. Não sei como, porque só quem vem aqui, 
a grande maioria, são os governistas mesmo e alguns que todo mundo 
vê e não precisa ficar citando nomes. Mas foi dito que eu não votei, que 
fiquei contra a Assembleia e etc. E, hoje, foi tão bom, Deputado Jorge 
Everton, sem eu lhe pedir, foi esclarecido aqui que houve um acordo 
para se votar depois e que eu pedi, pois já se sabia que não tinha quórum 
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Unidade Cursos Preparatórios, Curso de 
Português, com carga horária total de 30 
horas;

b) 33 (trinta e três) certificados, registro de 
nº 01 a 33, fls. 42 e 43, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Direito 
Constitucional, com carga horária total de 
40 horas;

c) 32 (trinta e três) certificados, registro de 
nº 01 a 32, fls. 44 e 45, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Espanhol 
Básico, com carga horária total de 60 horas;

d) 42 (quarenta e dois) certificados, registro de 
nº 01 a 42, fls. 46 e 47, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Espanhol 
Básico, com carga horária total de 60 horas;

e) 50 (cinquenta) certificados, registro de nº 
01 a 50, fls. 48 a 50, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Direito 
Administrativo, com carga horária total de 
40 horas;

f) 15 (quinze) certificados, registro de nº 01 a 
15, fls. 51 a 53, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

g) 19 (dezenove) certificados, registro de nº 01 
a 19, fls. 54 a 56, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

h) 41 (quarenta e um) certificados, registro de 
nº 01 a 41, fls. 57 e 58, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso A Arte de 
falar em Público, com carga horária total de 
12 horas;

i) 07 (sete) certificados, registro de nº 01 a 
07, fls. 59 e 60, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Intermediária, com carga horária total de 40 
horas;

j) 17 (dezessete) certificados, registro de nº 01 
a 17, fls. 61 a 63, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Intermediária, com carga horária total de 40 
horas;

k) 63 (sessenta e três) certificados, registro de 
nº 01 a 63, fls. 64 a 66, livro 02 – Unidade 
Cursos Preparatórios, Curso de Inglês 
Básico, com carga horária total de 40 horas;

l) 45 (quarenta e cinco) certificados, registro 
de nº 01 a 45, fls. 67 e 68, livro 02 – 
Unidade Cursos Preparatórios, Curso de 
Inglês Intermediário, com carga horária 
total de 40 horas;

m) 14 (quatorze) certificados, registro de nº 01 
a 14, fls. 69 a 71, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

n) 13 (treze) certificados, registro de nº 01 a 
13, fls. 72 e 73, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

o) 14 (quatorze) certificados, registro de nº 01 
a 14, fls. 74 e 75, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

p) 15 (quinze) certificados, registro de nº 01 a 
15, fls. 76 a 78, livro 02 – Unidade Cursos 
Preparatórios, Curso de Informática 
Básica, com carga horária total de 40 horas;

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

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

JALSER RENIER PADILHA
Presidente

RESOLUÇÃO Nº 0403/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º TORNAR SEM EFEITO o afastamento do servidor 
Danilo Braga dos Santos, para a cidade de São Paulo-SP, no período de 
20 a 22.07.2018, que fez parte da Resolução n° 0395/2018, publicada no 
Diário Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, na Edição 
N° 2797 do dia 18 de julho do ano de 2018.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO Nº 0404/2018

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

RESOLVE
Art.1º TORNAR SEM EFEITO o afastamento da servido-

ra Maria Waleska Moura, para o município de Caracaraí-RR, no dia 
13.07.2018, que fez parte da Resolução n° 0387/2018, publicada no Diá-
rio Oficial da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, na Edição N° 
2793 do dia 11 de julho do ano de 2018.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

  
RESOLUÇÃO Nº 0405/2018

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

RESOLVE
Art.1° Convalidar o afastamento do servidor Alexandre da 

Silva, para viajar ao Município de Alto Alegre/RR, no dia 20.07.2018, 
que realizou serviço inerentes às suas funções, a serviço desta Casa 
Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

 
RESOLUÇÃO Nº 0406/2018

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

RESOLVE
Art.1° Designar o servidor abaixo para exercer a função de fis-

cal do contrato firmado entre este poder e a empresa contratada, conforme 
o Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo

Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 
Contrato

0982/ 2017

- SERVIÇOS 
ESPECIAIS DE 
TRANSPORTES 
DO AMAZONAS 
LTDA

Prestação de serviço 
de locação de veículo 
tipo ônibus, por 
demanda diária e 
quilômetro rodado, in-
cluindo a manutenção 
e seguro, para atender 
às necessidades da As-
sembleia Legislativa 
do Estado de Roraima 
– ALE/RR. 

04.669.925/0001-80

FISCAL:
-Anokio Dou-
glas Pereira 
de Alencar
Matrícula:
19073

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de julho de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0407/2018
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

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

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

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

I -  Os Certificados de que trata este artigo serão emi-
tidos em número de 469 (quatrocentos e sessenta e nove), sendo:

a) 49 (quarenta e nove) certificados, registro 
de nº 01 a 49, fls. 40 e 41, livro 02 – 
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SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)         R$ (reais)1,00

RECEITAS
PREVISÃO ANUAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A 

REALIZAR

INICIAL ATUALIZADA       (a) No Bimestre       
(b) % (b/a) Até o bimestre (c) % (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES - - - - - - -

TRANFERÊNCIAS CORRENTES - - - - - - -

Transferências Intragovernamentais - - - - - - -

 

RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - - -

Transferências Intragovernamentais - - - - - - -

 

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I) - - - - - - -

DÉFICIT (II)         215.019.664,58   

TOTAL (I) + (II) - - - -     215.019.664,58 - -

NOTA: O déficit justifica-se em decorrência do Poder Legislativo não possuir Receita Orçamentária, e sim transferências recebidas a título de Duodécimo e rendimentos financeiros que até o período mon-
taram em R$ 100.940.726,19 com uma previsão anual de R$ 231.758.274,00.

Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)         R$ (reais)1,00

DESPESAS

DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
(i)= (e-h)

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE
(j)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS
(k)

INICIAL ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre No Bimestre Até o Bimestre 

(d) (e)  (f)  (h)

DESPESAS CORREN-
TES 213.458.274,00 229.758.274,00   8.155.988,81 213.249.344,58  16.508.929,42  30.842.389,93 100.116.502,43 129.641.771,57  97.846.045,16 -

  Pessoal/Encargos Sociais 105.425.000,00 110.093.800,00      455.256,14 104.694.151,52    5.399.648,48  14.599.245,33   51.655.022,04   58.438.777,96  51.527.824,18 -

  Outras Despesas Cor-
rentes 108.033.274,00 119.664.474,00   7.700.732,67 108.555.193,06  11.109.280,94  16.243.144,60   48.461.480,39   71.202.993,61  46.318.220,98 -

          

DESPESAS DE CAPI-
TAL     4.300.000,00     2.000.000,00        66.600,00     1.770.320,00       229.680,00       323.389,74        822.998,06     1.177.001,94       756.398,06 -

  Investimentos     2.600.000,00        300.000,00        66.600,00          70.320,00       229.680,00         70.320,00          70.320,00        229.680,00           3.720,00 -

  Inversões Financeiras - - - - - - - - - -

  Amortização da Dívida     1.700.000,00     1.700.000,00                      -       1.700.000,00 -       253.069,74        752.678,06        947.321,94       752.678,06 -

          

SUBTOTAL DAS DES-
PESAS (I) 217.758.274,00 231.758.274,00   8.222.588,81 215.019.664,58  16.738.609,42  31.165.779,67 100.939.500,49 130.818.773,51  98.602.443,22 -

SUPERÁVIT (II)    - - -  

TOTAL (I) + (II) 217.758.274,00 231.758.274,00   8.222.588,81 215.019.664,58  16.738.609,42  31.165.779,67 100.939.500,49 130.818.773,51  98.602.443,22 -

Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR
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PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA  EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’ ) R$ (reais)1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO 

INICIAL
 

 

 
DOTAÇÃO
ATUALI-

ZADA
 
 

(a)

DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
 

c = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO
 

e = (a-d)

ESCRITAS 
EM RESTOS 

A PAGAR 
NÃO PRO-
CESSADOS

No Bimestre 
 

Até o Bimestre
(b)

% 
(b / total 

de b)
No Bimestre 

 
Até o Bimestre 

(d)
% 

(d / total 
de d)

LEGISLATIVA  217.758.274,00  231.758.274,00   8.222.588,81  215.019.664,58      100,00   16.738.609,42   31.165.779,67  100.939.500,49      100,00  130.818.773,51 -

Ação Legislativa  217.758.274,00  231.758.274,00   8.222.588,81  215.019.664,58      100,00   16.738.609,42   31.165.779,67  100.939.500,49      100,00  130.818.773,51 -

           

TOTAL  217.758.274,00  231.758.274,00   8.222.588,81  215.019.664,58      100,00   16.738.609,42   31.165.779,67  100.939.500,49      100,00  130.818.773,51 -

Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)         R$ (reais)1,00

RECEITAS
PREVISÃO ANUAL RECEITAS REALIZADAS SALDO A REA-

LIZAR

INICIAL ATUALIZADA    (a) No Bimestre    (b) % (b/a) Até o bimestre (c) % (c/a) (a-c)

RECEITAS CORRENTES            367.228,00            367.228,00      1.394.331,21              379,69         2.962.968,32                806,85 -       2.595.740,32 

Transferências Correntes - - - - - - -

Receitas Patrimoniais            150.000,00            150.000,00             8.671,21                  5,78         1.577.308,32                1.051,54 -       1.427.308,32 

Receita de Serviços            217.228,00            217.228,00      1.385.660,00              637,88         1.385.660,00                637,88 -       1.168.432,00 

        

RECEITAS DE CAPITAL - - - - - - -

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL - - - - - - -

        

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)            367.228,00            367.228,00      1.394.331,21                 379,69         2.962.968,32                   806,85 -       2.595.740,32 

DÉFICIT (II)                               -     

TOTAL (I) + (II)            367.228,00            367.228,00      1.394.331,21                 379,69         2.962.968,32                   806,85 -       2.595.740,32 

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR
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PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

BALANÇO ORÇAMENTÁRIO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas “a” e “b” do Inciso II e §1º - Anexo I)         R$ (reais)1,00

DESPESAS
DOTAÇÃO ANUAL DESPESAS EMPENHADAS

SALDO
(g)=(e-f)

DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO

(i) =  (e-h)

DESPESAS 
PAGAS ATÉ O 

BIMESTRE
(j)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 

PROCESSADOS
(k)

INICIAL
(d)

ATUALIZADA 
(e)

No Bimestre
 

Até o Bimestre 
(f)

No Bimestre
 

Até o Bimestre 
(h)

DESPESAS CORREN-
TES     311.228,00     1.693.083,34    1.041.657,60    1.046.657,60     646.425,74    1.041.696,90    1.041.931,63       651.151,71    1.041.931,63 -

Pessoal/Encargos Sociais                      -                          -                          -                          -                        -                          -                          -                          -                          -   -

Outras Despesas Correntes     311.228,00      1.693.083,34    1.041.657,60    1.046.657,60     646.425,74    1.041.696,90    1.041.931,63       651.151,71    1.041.931,63 -

          

DESPESAS DE CAPITAL       56.000,00      1.522.037,46 -    1.466.037,46       56.000,00 -       157.630,12    1.364.407,34         38.733,95 -

Investimentos       56.000,00      1.522.037,46 -    1.466.037,46       56.000,00 -       157.630,12    1.364.407,34         38.733,95 -

Obras e Instalações                      -        1.466.037,46 -    1.466.037,46 - -       157.630,12    1.308.407,34         38.733,95 -

Equipamento e Material 
Permanente       56.000,00           56.000,00 - -       56.000,00 - -         56.000,00 - -

SUBTOTAL DAS DES-
PESAS (I)     367.228,00      3.215.120,80    1.041.657,60    2.512.695,06     702.425,74    1.041.696,90    1.199.561,75    2.015.559,05    1.080.665,58 -

SUPERÁVIT (II)          450.273,26      1.763.406,57     1.882.302,74  

TOTAL (I) + (II)     367.228,00      3.215.120,80    1.041.657,60    2.962.968,32     702.425,74    1.041.696,90    2.962.968,32    2.015.559,05    2.962.968,32 -

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE

RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA

DEMONSTRATIVO DA  EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL

JANEIRO A DEZEMBRO: 2018 / BIMESTRE:  MAIO - JUNHO/2018

RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea ‘c’ ) R$ (reais)1,00

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
DOTAÇÃO 

INICIAL
 

 

 
DOTAÇÃO

ATUALIZADA
 
 

(a)

DESPESAS EMPENHADAS
SALDO

 
c = (a-b)

DESPESAS LIQUIDADAS
SALDO

 
e = (a-d)

ESCRITAS 
EM RESTOS A 
PAGAR NÃO 
PROCESSA-

DOS
No Bimestre 

 
Até o Bimestre

(b)
% 

(b / total 
de b)

No Bimestre 
 

Até o Bi-
mestre 

(d)

% 
(d / total 

de d)

LEGISLATIVA      367.228,00      3.215.120,80     1.041.657,60     2.512.695,06       100,00      702.425,74     1.041.696,90     1.199.561,75       100,00     2.015.559,05 -

Ação Legislativa      367.228,00      3.215.120,80     1.041.657,60     2.512.695,06       100,00      702.425,74     1.041.696,90     1.199.561,75       100,00     2.015.559,05 -

           

TOTAL      367.228,00      3.215.120,80     1.041.657,60     2.512.695,06       100,00      702.425,74     1.041.696,90     1.199.561,75       100,00     2.015.559,05 -

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE

Andreive Ribeiro de Sousa Francisco Arnaud de Sousa Flora Maria da Silva Coimbra

Superintendente Geral Superintendente Financeiro Controladora Geral ALE/RR
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