
1BOA VISTA , 25 DE JULHO DE 2018 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2802

02
02
02
02
03
04
04
04
04
05
05

MESA DIRETORA
JALSER RENIER PADILHA - PRESIDENTE

CORONEL CHAGAS
1ª VICE-PRESIDENTE

JÂNIO XINGÚ
2º VICE-PRESIDENTE

NALDO DA LOTERIA
1º SECRETÁRIO

FRANCISCO MOZART
3º VICE-PRESIDENTE

DHIEGO COELHO
3º SECRETÁRIO

MASAMY EDA
CORREGEDOR GERAL

JORGE EVERTON
OUVIDOR GERAL

MARCELO CABRAL
2º SECRETÁRIO

IZAIAS MAIA
4º SECRETÁRIO

7ª LEGISLATURA    |    52º PERÍODO LEGISLATIVO

02

02

12

SU
M

Á
R

IO

- Superintendência Legislativa
- Ata da 708ª Sessão Extraordinária - Sucinta

- Ata da 18ª Sessão Itinerante - Íntegra

- Superintendência Administrativa
- Resoluções nº 408 a 410/2018

COMISSÃO DE REPRESENTAÇÃO
RESOLUÇÃO Nº 009/2018

DEPUTADO JALSER RENIER (SD) - Presidente

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL

EX
PE

D
IE

N
TE

Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR
Site: http://www.al.rr.leg.br
E-mail: docgeralale@gmail.com
DANIELLY VANDERLEI DE MORAIS
Gerente de Documentação Geral
CARLOS EBER MONTEIRO COSTA
CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

M
AT

ÉR
IA

S 
E 

PU
B

LI
C

A
Ç

Õ
ES

As matérias publicadas no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa deverão ser encaminhadas 
à Gerência de Documentação Geral, conforme 
Resolução da Mesa Diretora nº  038/2015, 
respeitando horários e formatos estabelecidos no 
Ato Normativo nº 001/2008.

É de responsabilidade de cada setor, gabinete, se-
cretaria e dos órgãos da Fundação Rio Branco de 
Educação, Rádio e Televisão as correções ou revisões 
das matérias por eles produzidas, bem como, o envio 
de documentos em tempo hábil para publicação.

ZÉ GALETO (SD)
LENIR RODRIGUES (PPS)

JOAQUIM RUIZ (PTN)
CORONEL CHAGAS (PRTB)

ANGELA ÁGUIDA (PP)

MARCELO CABRAL (MDB)
GEORGE MELO (DC)

NALDO DA LOTERIA (PSB)
CHICO MOZART (PRP)

AURELINA MEDEIROS (PTN)

BRITO BEZERRA (PP)
VALDENIR FERREIRA (PV)

SOLDADO SAMPAIO (PC DO B)
OLENO MATOS (PC DO B)
MECIAS DE JESUS (PRB)

Boa Vista-RR,  25 de Julho de 2018.
Edição 2802   |    Páginas: 12



2 BOA VISTA , 25 DE JULHO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2802

 Atendendo Requerimento nº 04/18, aprovado na Sessão 
plenária do dia 16 de maio, esta sessão tem por objetivo ouvir os anseios 
das lideranças políticas locais, bem como a entrega de comendas a 
personalidades desse município.
 Solicito ao Deputado Chagas que faça uma breve explanação 
sobre a realização dessa sessão para coletas de subsídios para o Projeto 
de Lei de Diretrizes Orçamentárias, uma vez que o Deputado Chagas é o 
presidente da Comissão, baseado no artigo 120, alínea “a” e parágrafos, 
do Regimento Interno.
 Só lembrando aos Senhores Deputados e as pessoas que vão 
usar a palavra que vamos fixar um tempo, obviamente que a explanação 
do Presidente da Comissão é importante, mas, em ato contínuo, queremos 
dispensar um tempo de dois minutos para cada parlamentar, para que 
a gente possa evoluir os trabalhos e em seguida fazer a entrega das 
comendas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas - Senhor Presidente, 
Deputado Jalser Renier, em nome do qual eu saúdo todos os Deputados 
e todos os servidores da Assembleia. Quero cumprimentar também o 
Senador Romero Jucá, Deputado Federal Abel Mesquita. Queremos 
cumprimentar as autoridades locais, na pessoa da vice-prefeita, e, em seu 
nome, todos os secretários municipais e vereadores aqui presentes. Quero 
cumprimentar nosso amigo, José de Anchieta, ex-governador do estado, 
ex-Deputado Federal Luciano Castro, amigos e amigas aqui de Mucajaí e 
companheiros também de outros municípios que estão prestigiando esse 
evento da Assembleia ao seu alcance aqui em Mucajaí, a todos o nosso 
cordial boa tarde.
 Recebemos a incumbência do Presidente da Assembleia para 
trazer algumas informações sobre a legislação orçamentária, porque 
essa sessão da Assembleia Legislativa, que já foi realizada em outros 
municípios, tem por finalidade colher subsídios para formar convicção 
dos Deputados no momento de votar a Lei Orçamentária do nosso estado.
 Então, apenas para conhecimento: A legislação orçamentária 
no nosso país, seja ela federal, estadual ou municipal, tem um apende de 
três leis. Uma é a PPA que é o Plano Plurianual, que é votada pela Casa 
Legislativa, no caso da Assembleia Legislativa para o Estado de Roraima, 
que compreende as metas a serem alcançadas pelo estado no período de 
quatro anos. Então, a cada quatro anos a Assembleia se debruça sobre 
esse plano plurianual. Além dessa lei, a gente tem mais duas. A Lei de 
Diretrizes, chamada também de LDO, que estabelece os objetivos macros 
do estado para o exercício seguinte, devendo todos esses objetivos macros 
da LDO, estarem previstos no Plano Plurianual. Além da LDO, nós temos 
também o que nós chamamos de Lei Orçamentária Anual, cuja sigla é a 
LOA, que também é votada até a última sessão para entrar em vigor no 
ano seguinte. O que é a LOA? Ela estima a receita e fixa a despesa. O 
que é estimar a receita? Os economistas da Secretaria de Planejamento do 
Governo do Estado verificam tudo aquilo que o estado deverá arrecadar 
de receitas próprias e, também, de transferências federais para o estado 
no ano seguinte. Roraima, por exemplo, esse ano de 2018, tem um 
orçamento estimado em torno de 3 bilhões e 800 milhões de reais. Então, 
o governo prepara esse projeto de lei dizendo onde ele vai investir esses 
bilhões que ele espera receber durante o ano seguinte. Na área da saúde, 
educação, segurança agricultura, enfim, em todas as áreas de atuação do 
estado O projeto, chegado na Assembleia, lá, ele é distribuído para todos 
os Deputados e cada um vai analisar se aquela proposta analisada pelo 
governador ou pela governadora, realmente condiz com as necessidades 
da população de cada região. O nosso amigo Sérgio Pillon, que já foi 
Secretário de Planejamento, sabe muito bem disso. Então, os Deputados, 
cada um tem a sua área de atuação. Tem Deputado que é da área de 
Segurança Pública, eu sou oriundo da Polícia Militar, tem Deputado que 
é da área de agricultura, tem da área de educação, mas todos andam pelo 
estado ouvindo a comunidade. Por exemplo, eu tenho informação que lá 
no Roxinho, a água está salobra. No próximo ano, eu pretendo fazer uma 
emenda, se não for resolvida até o final de ano essa questão, para alterar 
a proposta orçamentária que o governo mandou e destinar os recursos 
necessários para colocar um poço artesiano, que dê água de qualidade aos 
moradores do Roxinho.
 Então, hoje, estamos aqui e é a oportunidade para todos os 
moradores daqui do município de Mucajaí, trazerem essas informações 
para os Deputados. E cada um pode fazer emendas individuais, de até 
dois milhões e oitocentos, alterando a proposta original do governo do 
estado, além das emendas de comissão. Então, todos aqueles que têm 
uma necessidade... é uma escola que não está em boas condições, é um 
posto de saúde que não tem medicamento, é uma ponte que precisa ser 
recuperada, é uma comunidade que a rede de energia não chegou até lá... 
É trazer essas informações para que nós, quando formos nos debruçar 
nas discussões da proposta orçamentária para 2019, possamos cada um 

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - EXTRAORDINÁRIA

ATA DA SETINGENTÉSIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA 
DO QUINQUAGÉSIMO QUINTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às quinze horas e trinta minutos do dia vinte e cinco de abril de dois mil 
e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a setingentésima 
oitava 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 034/18, 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 segundo 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 segundo 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 SESSÕES ITINERANTES

ATA DA 18ª SESSÃO ITINERANTE, EM 26 DE ABRIL DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

= ALE AO SEU ALCANCE =
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às dezoito horas e seis minutos do dia dezessete de maio de 
dois mil e dezoito, no Complexo Estevan Santos, município de Mucajaí, 
deu-se a décima oitava Sessão Itinerante do quinquagésimo quinto 
Período Legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há quórum.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus, declaro aberto os trabalhos da Sessão.
 Convido para compor a Mesa dos Trabalhos, o ex-Governador 
José de Anchieta Júnior; Deputado Federal Luciano Castro; Presidente 
da Câmara Municipal de Vereadores do Município de Mucajaí, Vereador 
Joelson Silva da Costa; Deputado Federal Abel Mesquita; vice-Prefeita do 
município de Mucajaí, Vereadora, Zilma Rufino de Souza; vice-Prefeito 
de Alto Alegre; Vereador Cocada; Vereador Dideque; Presidente da 
Câmara do Município de Pacaraima, Vereador Emanuel.
 Senhoras e senhores, comunico a todos que esta Sessão está 
sendo transmitida ao vivo pelo canal 57.3 da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 Em sinal de respeito vamos cantar o Hino Nacional Brasileiro 
e, em seguida, o Hino de Roraima.
  (Execução dos Hinos).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero registrar a 
presença do Presidente da Câmara do Município de Iracema, Vereador 
Kiko; Presidente da Câmara de Caracaraí, Vereador Julinho; Vereadores 
Pezão e José Raimundo do Município de Iracema; Vereadora Dila, do 
Município de Pacaraima.
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Federal Abel Mesquita; ex-Deputado Federal Luciano de Castro; ex-
Governador, meu amigo José de Anchieta, Vereadores do nosso município 
e municípios vizinhos; a nossa vice-Prefeita do município de Mucajaí; 
vice-Prefeito de Alto Alegre, meu amigo Otacir, meu amigo, colega e 
parceiro, Senador Romero Jucá, sejam todos bem-vindos a Mucajaí. A 
Casa é nossa e de todos. Agradeço em especial a todos vocês, amigas e 
amigos do nosso município, que são pessoas humildes e trabalhadoras. 
Aqui, eu parabenizo esta ação Deputado Jalser, de vocês proporcionarem 
que Mucajaí seja escutado neste momento. Mucajaí é um município que 
abraça todos, mas está hoje sofrendo e pedindo socorro, principalmente no 
que se refere à agricultura, educação, saúde e segurança. Agradeço e dou 
os parabéns por abrirem as portas neste momento para ouvirem as nossas 
mães, nossos pais, o nosso município de Mucajaí, que quer pedir a vocês 
socorro nesses pontos que estão bastante defasados no nosso município. 
Sou apenas um soldado e como se diz no princípio da política. Não se 
faz política sozinho, e sim em conjunto, e, aqui, peço a vocês essa união, 
Senador Romero Jucá, você que é uma pessoa que sempre olhou para 
o nosso município, sempre preocupado com Mucajaí, mas o trabalho é 
feito em conjunto. Obrigado pela atenção, pelo espaço cedido. O povo de 
Mucajaí agradece a cada um de vocês. Muito obrigado.
 A Senhora Mara, Professora de Mucajaí – Quero falar com 
relação a duas coisas. Primeiro a energia, nos moradores de Mucajaí... 
ontem a energia faltou às 16h e voltou as 02h da manhã. Isso é apenas um 
caso isolado, isso acontece de dois em dois dias, de semana a semana. Já 
que temos uma presença nacional, como é do Senador Romero Jucá, e tem 
o poder de nos ajudar, que o senhor possa ouvir Mucajaí e fazer alguma 
coisa por nós com relação à energia, porque privatizar a ELETROBRAS é 
um suicídio de todo brasileiro, e nós, de Roraima, vamos sofrer três vezes. 
Então, Mucajaí e Roraima precisam da ELETROBRAS, que o senhor 
possa fazer peso lá para não privatizar a ELETROBRAS, é um pedido de 
Mucajaí.
 Outra questão: Nós moradores e professores, não só de Mucajaí, 
como de Roraima, fizemos um grupo e estamos fazendo mestrado na 
Venezuela e soubemos que o nosso diploma pode ter alguma complicação 
na hora de validar porque houve uma lei de aceitar o certificado e diploma 
dos venezuelanos, enquanto que nós que pagamos os nossos impostos... 
Estamos fazendo mestrado com o dinheiro do nosso bolso e o nosso 
diploma não vai ser validado. Então, nós queremos que vocês possam 
fazer um compromisso com toda a comunidade, que os nossos diplomas 
sejam validados a partir do momento que vamos receber na Venezuela 
como mestres e doutores. Obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Professora. 
Devo dizer as pessoas que todas as perguntas estão sendo direcionadas 
para a nossa taquigrafia e vamos responder neste momento. A Deputada 
Lenir vai usar a palavra e responder as perguntas
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Boa noite, é uma 
grande satisfação estar aqui na terra onde eu nasci, e tenho um grande 
orgulho de ser uma mucajaiense. Tenho muito orgulho mesmo de ser filha 
de nordestinos e ter tido a oportunidade de nascer nessa terra bela e que 
tem cultura, professor Ernandes.
 Quero cumprimentar a Mesa em nome do Senador Romero 
Jucá, que mora no meu coração e em nome dele cumprimentar todos 
da mesa, inclusive a vice-Prefeita, presença feminina na mesa. Mas não 
poderia deixar de cumprimentar o ex-governador Anchieta, que também 
tem um pedacinho da minha amizade, do meu coração, do meu carinho. Eu 
respeito todos que estão aqui, meus colegas, gosto muito do Senador, do 
Deputado Federal, Secretário Nacional, Luciano Castro, é uma pessoa que 
eu respeito e que admiro, e que sempre me apoiou na educação, quando eu 
estive lá, e também o Deputado Federal Abel Mesquita, que é uma pessoa 
daqui que tem amor à nossa terra. E em nome do Vereador Dideque, quero 
cumprimentar todos os Vereadores de todos os municípios.
 Quero dizer o seguinte: Primeiramente, parabenizo o 
Deputado Jalser Renier e toda Mesa Diretora por nos proporcionar essa 
oportunidade de estarmos aqui no município de Mucajaí. Na Assembleia, 
eu trabalho na Procuradoria Especial da Mulher, e essa procuradoria tem 
três núcleos: O CHAME, o Centro Humanitário de Apoio à Mulher, que 
foi criado em 2009, mas já atendeu mais de 12 mil mulheres no estado. No 
dia 23 de maio do corrente ano, nós, por indicação do Deputado Federal 
Iran Gonçalves... o CHAME foi eleita na Câmara Federal entre as cinco 
melhores Instituições do país, por número de votos, no prêmio nacional 
“Doutor Pinotti, Hospital Amigo da Mulher”, que é uma notícia boa para 
Roraima e para todos nós.
 Temos também um núcleo de tráfico de pessoas, que funciona 
na Assembleia, num trabalho em conjunto com a Polícia Federal, a Polícia 
Rodoviária Federal, o Juizado da Infância, o Conselho Tutelar de todos 
os municípios, a Diocese de Roraima, a Igreja Adventista do Sétimo Dia 

atender as necessidades e as reivindicações do povo de Mucajaí.
 Então, em rápidas palavras, Presidente, acredito que possa ter 
dado as informações que são importantes para essa sessão de hoje. Muito 
obrigado. Um abraço, até a próxima
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Chagas.
 Queremos ouvir as pessoas que desejam falar, fazer alguma 
pergunta, esclarecer algum ponto que está sendo debatido aqui no 
município de Mucajaí. Mas quero que cada pessoa possa se manifestar e 
fazer a pergunta que achar conveniente fazer, independe de cor partidária, 
estamos aqui para ouvir o que a população tem a dizer. Primeiro, um 
parlamentar, em seguida, alguém fala.
 O Senhor Professor Ernandes – Sou professor, sou artista do 
estado de Roraima, quero aproveitar este momento para fazer uma pergunta 
com relação à política cultural do estado de Roraima. Nacionalmente 
estamos implantando, em todos os estados e municípios, os sistemas 
de culturas. Queria saber como está este processo de implantação do 
sistema de cultura no estado e se já existe linha de recursos destinada aos 
municípios? É bom lembrar que no município de Mucajaí, desde 2012, 
tempo do sistema municipal de cultura implantado, inclusive estamos 
no centro cultural do município e estamos na expectativa de recebermos 
recursos para o município de Mucajaí, via estado e via governo federal. A 
pergunta é: Como está este processo de implantação do sistema estadual 
de cultura e que benefício o município de Mucajaí terá também através 
desse sistema?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Ok, anotado, professor. 
Mas queremos esclarecer um ponto importante. Precisamos ouvir das 
pessoas que estão aqui neste momento as dificuldades e as necessidades 
por qual passa o município. É bem verdade que as palavras proferidas pelo 
professor, nesse sentido, eu devo dizer que é um esclarecimento técnico, a 
Deputada Lenir vai responder a sua pergunta, mas vamos passar a palavra 
aos Deputados, quando chegar na fala dela, ela vai responder à pergunta. 
Algum Deputado deseja utilizar a palavra nesse momento?
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, em virtude 
do tempo, quero cumprimentar a mesa em nome do Senador Romero 
Jucá, cumprimentar todos os Vereadores, Prefeitos e vice-Prefeitos, a 
população... Quero parabenizar o presidente por esta ação, de trazer a 
Assembleia para perto da sociedade. É esse o nosso papel. Eu me sinto 
feliz em estar em Mucajaí. Morei aqui por mais de três anos, quando fui 
delegado aqui no município, tenho grandes amigos, os que não gostam de 
mim, é porque eu prendi, fora isso, tenho grandes amigos que eu construí 
durante todo esse período que trabalhei aqui. Então, fico muito feliz em 
estar aqui, em virtude do trabalho que a gente desenvolveu em contato 
diretamente com a população. Fui agraciado com o título de cidadão de 
Mucajaí, no mesmo dia que o Governador Ottomar de Souza Pinto recebeu 
aqui na Câmara de Vereadores. Então, eu me sinto muito à vontade, venho 
sempre aqui no município e digo para a população, que precisamos ter 
esse contato para que a gente possa construir a peça orçamentária da 
melhor forma possível. Mas acima de tudo, precisamos unir forças. A 
gente está vivendo momentos difíceis. Hoje fui para a rádio 93 e denunciei 
o descaso com a saúde pública que está acontecendo. A Assembleia fez 
o seu papel, Presidente, nós aumentamos o percentual de gastos com a 
saúde pública, mas a saúde pública continua na UTI. A saúde pública, não 
tem máscara, não tem luva. No hospital os funcionários da limpeza não 
estão sendo pagos e por isso o hospital está numa situação difícil, com 
sujeira, colocando em risco à população do nosso estado. Precisamos ter 
mais atenção com relação ao que está sendo feito pelo governo do estado. 
Então, Presidente, a gente coloca uma emenda, muitas vezes, impositivas 
para melhorar a vida da população, para resolver uma vicinal que está 
intrafegável, uma ponte, e a gente não vê o recurso chegar e não vê a obra 
ser executada. Então, no município de Mucajaí, algumas pessoas disseram 
que ficaram surpreendidas com a quantidade de pessoas que estão aqui. Eu 
não fico surpreendido, porque eu sei o quanto Mucajaí participa da vida 
política. É um município atuante.
 Então, eu finalizo dizendo que eu gostaria de homenagear até 
mais amigos aqui, mas o limite foi três e eu escolhi para representar nessa 
homenagem aqui os meus amigos: Divonier, Jadson e Euler. Eu quero que 
em nome dos três todos vocês sejam agraciados. Deixo o meu abraço e o 
meu muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Jorge Everton. Fala agora um Vereador do município de Mucajaí.
 O Senhor Vereador Dideque – Boa tarde, gente. Faço o uso da 
palavra para agradecer e parabenizar. Agradecer primeiramente a Deus pelo 
espaço, pelo momento de estarmos aqui juntos nesse encontro tão belo, tão 
importante para o município de Mucajaí. Agradeço a presença de todos os 
Deputados Estaduais, em especial George Melo, Jalser Renier, Deputado 
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Vereador Veloso, Primeiro-Secretário; também de São Luiz do Anauá, 
Vereador Atailton; daqui de Mucajaí, Vereador Cleudio, Vereador 
Vladimir; Secretário municipal de orçamento e finanças, Dezinho Alves de 
Oliveira; Secretária Municipal de Educação, Suely Teresinha Magalhães; 
Secretário Municipal de Educação, José Cravino de Oliveira Filho. 
 Quero, neste momento, passar a palavra ao Senhor Ateilton 
Pereira da Silva.
 O Senhor Vereador Ateilton Pereira da Silva - Tel - Bom, 
em primeiro lugar, eu quero ser grato a Deus pelo privilégio de estar 
aqui, pelo espaço. Senhor Presidente Jalser, seja bem-vindo ao nosso 
Município; Senador Romero Jucá, que muito tem lutado por Roraima; 
Deputado Marcelo Cabral, meu Deputado, seja bem-vindo; meu querido 
amigo Luciano Castro; Vereadores aqui presentes, demais componentes 
da Mesa. Quero começar aqui sendo grato a Deus, Senador Romero, dizer 
que quero ser sincero e olhar primeiramente para o povo de Mucajaí. Nós 
assumimos este município, senhores, com muita dificuldade. Havia uma 
enorme dificuldade na área de infraestrutura, bem como em diversas outras. 
Era um município quase sucateado... patrol, carregadeiras, máquinas que 
poderiam estar sendo aproveitadas pelos agricultores, pelos homens do 
campo que trabalham do labor, com suor, estavam sucateadas e algumas 
tiveram até suas peças vendidas - tivemos que chamar a polícia para 
recuperar as peças. Mas quero ir mais além, senador, quero agradecer, em 
especial, a algumas pessoas que aqui vejo, a todos aqueles que ajudaram 
o Vereador Joelson, a Vereadora Andreia, o Vereador Tel, que iniciaram 
aquela operação de tapa-buracos. Senhor Presidente, gastamos 168 sacas 
de cimento para tapar buracos no asfalto daqui até o Apiaú, fizemos o que 
era para ser obrigação do governo do estado. 
 Quero, também, deixar uma preocupação, Senhor Presidente: 
no HGR se encontra um jovem que tinha sonhos, um futuro, esperamos 
em Deus que ainda tenha, e está em estado semivegetativo porque topou 
em um buraco daqueles a caminho do Apiaú, caiu, perdeu massa cefálica e 
está no Hospital Geral há seis meses em cima de um leito sem expectativa 
de vida normal. Quero dizer, também, Senhor Presidente, que não é só 
de dificuldade que o nosso Município sobrevive, sobrevive também da 
luta, da força de cada uma dessas pessoas daqui, como o meu pai, seu 
Cumpadinho, como o Seu Moura, o seu Valmir Cruz Franciscano, o Tiba, 
e muitos outros que aqui vivem. Quero dizer que através de acordos e 
compromissos como houve com o Senhor Marcelo Cabral, Deputado, 
onde ele cedeu várias partes em recursos para podermos recuperar 
diversas vicinais na Região da Samaúma. Deputado Marcelo, obrigado. 
Se o senhor não tivesse colocado uma patrol ali, hoje, dificilmente, 
alguma pessoa poderia tirar dali o seu produto. Quero, também, ir um 
pouquinho além, dizer que aquele Poder Legislativo ali da Câmara muito 
me orgulha nos dias de hoje. Me orgulho por estar ao lado do Kekeu, 
do Toinho Cruz, do Mudinho, do Cocada... Lembro muito, Governador 
Anchieta, daqueles pedidos que fazíamos para a melhoria de estradas, 
continuo fazendo, só que naquela época eles eram atendidos, hoje não. 
Na sua gestão, lembro que, por várias vezes, o senhor dizia: o que tu 
queres, menino, estrada de novo? Hoje, Anchieta, está difícil. Peço a 
Comissão de Agricultura da Assembleia que avalie as vicinais VIII, 
VIX e XI, pois elas foram patroladas no valor de um milhão, trezentos 
e quarenta e sete mil e nunca foram recuperadas, não foram concluídas, 
só foram lá patroladas e colocaram uma placa com esse valor, inclusive, 
há agricultores sofrendo com esse atoleiro. Talvez alguns me entendam, 
mas como é raridade termos o poder de falar para esse grande Poder, que 
é o que você representa, Jalser Renier, que é um Presidente pelo qual 
tenho muito respeito. Quero deixar registrado o meu interesse que é o de 
continuar trabalhando em prol do povo. Senador Romero Jucá, me lembro 
que fomos até a Prefeita e falamos de muitas vicinais e o Senhor destinou 
um valor para a recuperação delas. Falo de vicinais pois é ali que está 
o homem do campo, é dali que sai o produto para chegar na mesa dos 
senhores, na minha mesa, e devo isso a uma pessoa, Deputado Marcelo 
Cabral, devo ao Senhor Antônio Rodrigues da Silva, que é o meu pai e 
que, juntamente com o Senhor Raimundo Pereira da Silva, meu avô, são 
agricultores há 50 anos em Mucajaí. Então, era isso o que tinha a dizer. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vamos ouvir a palavra do 
Senador Romero Jucá sobre a pergunta que foi feita pela Mara de Fátima 
Souza dos Santos.
 O Senhor Senador Romero Jucá – Boa noite! É um prazer 
estar aqui no município de Mucajaí mais uma vez. Tenho um carinho 
muito grande por esta terra, há uma identidade muito grande, uma relação 
de amizade e, também, de trabalho. A gente tem uma história de trabalho 
feita aqui e para mim é um prazer, Jalser, voltar aqui e ver a Assembleia 
participando e ombreando a população para enfrentar as dificuldades. 
Quero saudar o Presidente Jalser, a Deputada Lenir, todos os Deputados 

e com o Movimento Nacional do Grito pela Vida e os dois Consulados: 
Venezuela e Guiana. Isso significa trabalho em rede, que a Assembleia faz 
para proporcionar segurança às mulheres de Roraima, principalmente as 
crianças e adolescentes. Roraima, Senador, é rota de tráfico internacional 
de pessoas e é um crime bárbaro, que tem outros crimes por trás.
 Temos também o núcleo, Grupo Reflexivo Reconstruir, 
um trabalho que têm em 16 estados do Brasil, e nós somos 17.º Nós 
tivemos a grata satisfação na gestão desta Mesa Diretora, liderada pelo 
Deputado Jalser Renier, de implantar esse acolhimento para os homens. 
E nós fazemos esse trabalho belíssimo que logo, logo, estaremos também 
sendo reconhecidos nacionalmente, presidente, porque nós trabalhamos 
com a Vara de Penas e Medidas Alternativas que, ao invés do homem 
aguar plantinha na porta da escola como pena alternativa, ele vai para 
a sala da Assembleia receber tratamento psicossocial com a nossa 
equipe multidisciplinar. Esse é um trabalho desta Mesa Diretora, dessa 
7ª legislatura, que as pessoas nem imaginam a política pública séria que 
todos nós estamos fazendo na Assembleia.
 Então, eu quero fazer testemunho do trabalho de todos os 
Deputados que colaboram para esse engrandecimento para termos a 
segurança jurídica no nosso estado.
 Agora, quero me reportar ao Professor Ernandes, cultura 
tem que ser sim prioridade. Cultura é a comida de um povo. Um povo 
sem cultura está morto e isso, o sistema de cultura, nós começamos a 
implantar em 2012, quando o governador Anchieta teve a coragem de 
assinar e desvincular a Secretaria de Cultura da Secretaria de Educação e, 
também, aceitou a ideia correta, que não poderia ser Secretaria de Cultura 
e Juventude, Secretaria de cultura e movimentos sociais, não. Secretaria 
de Cultura, ponto. Tinha que ser específica. Para existir sistema de cultura, 
a Secretaria de Cultura, tem que ser específica, com orçamento próprio. 
Ele reconheceu à época, o Conselho de Cultura que é outro pilar para 
existir o sistema. Reconheceu o Fórum de Cultura, que são os movimentos 
populares e o fundo que ficou em processo, mas a Assembleia com 
responsabilidade votou a Lei do Fundo e já existe a Lei do Fundo. Mas 
não cabe ao Poder Legislativo executar esse sistema de cultura, cabe ao 
Poder Executivo. É o Poder Executivo que tem essa responsabilidade, 
não somos nós. Cabe sim, ao nosso Poder, a fiscalização da execução 
do orçamento público, mas como não se gasta o dinheiro do fundo, vai 
fiscalizar o quê?
 Então, eu acredito que nós podemos trabalhar mais e nos unir 
aos movimentos de cultura para fomentar a regulamentação do Fundo 
Estadual de Cultura para que esse sistema estadual possa funcionar, porque 
o início dele, que é o mais difícil em todos os estados, o Governador 
Anchieta fez com coragem. Me ouviu e realmente assinou; e nós 
deixamos esse legado para o estado de Roraima. Quero também lhe dizer 
que o Sistema de Cultura tem que estar ligado a uma gestão compartilhada 
com os Sistemas Municipais de Cultura. Então, nós temos que viabilizar 
uma articulação entre os Sistemas de Cultura Municipais para podermos 
efetivamente fazer funcionar o Sistema de Cultura Estadual, mas para isso 
é preciso que tenha alguém que saiba fazer e tenha a humildade de pedir 
sugestões de quem sabe, que talvez falte essa humildade nos gestores 
atuais que nós temos. Então, tem que ter humildade. Tem que dizer assim: 
Como é que faz? A gente ensina como é que faz. Agora, precisa ter essa 
humildade. Dizer assim, Sérgio Pillon, você sabe como faz, me ensina 
como é que faz? Aí a gente organiza e faz, porque vai ser para o bem 
do estado, nós não vamos estar criticando. Nós vamos estar construindo 
o bem para nós, e cultura tem que ser prioridade igual a alimentação, 
habitação, educação e moradia. A cultura tem que ser prioridade. Um povo 
sem cultura não é nada.
 A professora Mara falou sobre educação, com a revalidação 
de títulos. Então, vou pedir licença aos meus colegas, pois como sou 
a Presidente da Comissão de Educação. Professora Mara, estude na 
Venezuela, não vai ter problema nenhum, sabe por quê? O que vai 
determinar a sua revalidação lá no MEC, não será o seu certificado. Será 
o tipo de tese ou de dissertação que a senhora irá defender. Ela tem que 
ter cientificidade. Eu também já estudei no exterior e consegui revalidar 
o meu diploma na Universidade Federal do Paraná, que é a primeira 
universidade pública do Brasil. Então, o que vai determinar é se tem 
cientificidade ou não. Em outras palavras, não pode escrever besteira, se 
tiver valor científico, o seu diploma será revalidado em qualquer instância 
do MEC.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, 
Deputada Lenir, que é sem dúvida alguma um orgulho do parlamento, 
ter o seu trabalho, sua experiência e sua lealdade para com o trabalho que 
desenvolve neste estado.
 Quero registrar a presença do Presidente da Câmara do 
município de São Luiz do Anauá, Vereador Jocilelson; bem como o 
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Deputados estão acompanhando também? 
 A outra pergunta que também gostaria de fazer será em 
nome dos universitários, porque a nossa Universidade Estadual não foi 
concluída, está abandonada e a gente queria saber o porquê, uma vez 
que os alunos saem para estudar em Boa Vista, mesmo correndo riscos 
de morte em suas motocicletas, para que possam ter um futuro melhor. 
Perguntamos: por que a universidade não foi concluída? Tenho certeza 
que todos os estudantes querem saber. Obrigado e boa noite.p A 
Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Boa tarde. Os recursos que vêm para 
a Associação de Pais e Mestres ou são do FNDE que saem como recursos 
diretos para a compra de alimentação escolar ou são recursos oriundo do 
PDE ou PDDE. Provavelmente, esse recurso utilizado para a melhoria da 
estrutura da escola deva ter sido do PDDE, do Programa Dinheiro Direto 
na Escola, e esse recurso ele tem uma fiscalização própria por ele ser 
uma verba federal. A fiscalização dele é feita pela Controladoria Geral 
da União – CGU, inclusive, quando o Presidente da Associação de Pais 
e Mestres não presta contas corretamente, responde ele e, injustamente, 
solidariamente, o Secretário de Estado da Educação que não está lá na 
escola e muitas vezes nem conhece o presidente da associação. Então, 
nós da Comissão de Educação só atuamos na fiscalização desse dinheiro 
público quando nós somos acionados para ver uma denúncia ou o desvio 
dessa verba. Tanto é que quando eu assumi como Deputada estadual 
nesta sétima legislatura, eu fiz um requerimento, inclusive quem estava 
presidindo a Sessão foi o Coronel Chagas que deferiu imediatamente a 
leitura e a escrita pela taquigrafia do montante, do nome da associação e 
do quanto ela estava recebendo, exatamente para termos na Assembleia 
esse controle, pois é difícil chegar uma denúncia de desvios de recursos 
públicos. Mas os recursos oriundos do PDDE podem sim ser usados para 
ampliação de escolas.p O Senhor Presidente Jalser Renier – 
Obrigado, Deputada Lenir. Sobre a situação da Universidade Estadual, eu 
mesmo responderei ao senhor em momento oportuno.
 Passo a palavra ao Deputado Federal Luciano Castro, uma vez 
que Vossa Excelência muito tem contribuído para o desenvolvimento deste 
Estado.p O Senhor Deputado Federal Luciano Castro – Boa noite a 
todos. Quero dizer da minha satisfação em estar aqui. Cumprimento o 
Presidente e transmito o meu abraço a todos os membros da Casa, assim 
como à Prefeita do Município, o Senador Romero Jucá, meu amigo ex-
Governador Anchieta e todos os meus companheiros e Vereadores, na 
presença do Presidente da Câmara de Mucajaí, Vereador Joelson. Quero 
dizer algumas coisas importantes para vocês hoje. Primeiro, quero me 
reportar à construção do prédio da Universidade Estadual. Na realidade, 
esse prédio começou a ser construído com uma emenda de minha autoria 
e foi liberada a primeira parcela, e, somente com a primeira parcela, a obra 
terminou ali. Houve um problema com a prestação de contas e o convênio 
venceu, portanto, não vieram o restante dos recursos para a conclusão da 
obra. Mas, agora, inclusive com a Prefeita Nega e o Deputado Édio Lopes, 
foi conseguido um recurso adicional da SUDAN, que exigiu, inclusive, 
que fossem feitos vários ensaios de engenharia da qualidade do concreto 
e isso já foi feito. Os recursos virão da SUDAN para a conclusão do tão 
sonhado prédio de ensino superior de Mucajaí. Apenas para esclarecer. 
 Quero me reportar também aos meus compromissos com o 
Município de Mucajaí nos meus seis mandatos de Deputado Federal. A 
pedido da Prefeita e Vereadores, vamos fazer, através do Ministério do 
Transporte que eu já deixei, mas vamos fazer agora toda a nova BR-174, 
vindo lá do Rio Mucajaí até o Posto de Gasolina da Saída, ela será toda 
refeita e reurbanizada com ciclovia e tudo. O projeto está pronto e está 
sendo trazido para exames da Prefeita, que encaminhará ao DENIT ainda 
esta semana para que na semana que vem, o Ministério dos Transportes, 
através do DENIT, possa contratar esse serviço. Será a nova frente do nosso 
Município e além de dar tranquilidade, será um investimento importante 
para Mucajaí, estimado em mais de 20 milhões de reais. Obrigado e 
parabéns, Senhor Presidente, pela iniciativa de trazer a discussão dos 
problemas deste município aqui para o povo de Mucajaí, porque quem 
entende de Mucajaí é quem mora em Mucajaí. Um abraço.p O 
Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado Luciano, pela sua 
presença.
 Passo a palavra ao Vereador Joelson, Presidente da Câmara 
Municipal.p O Senhor Presidente da Câmara Municipal de 
Mucajaí, Joelson Costa – Boa noite a todos. Saúdo a Mesa em nome da 
Prefeita Nega, agradeço a presença do Senador Romero Jucá e das demais 
autoridades, nosso amigo e parceiro Luciano Castro. Agradeço a Deus por 
estarmos aqui. Agradeço a presença de nossa população.
 Senhores Deputados, nós assumimos o compromisso desta 
cidade quando nos elegemos e, junto a esse compromisso, vieram as 
obrigações. E quero, diante de todos aqui, pedir a parceria dos senhores, 
pois o momento que passamos não é fácil. Hoje, estamos com um único 

que estão aqui. Quero saudar os Deputados federais Abel Mesquita 
e Luciano Castro, o ex-Governador Anchieta, todos os Vereadores, 
presidentes, vice-Prefeita e todos aqueles que estão aqui querendo discutir 
coisas importantes para a população. A política tem quer ser feita desse 
jeito. A política tem que ser feita para melhorar a vida das pessoas, a fazer o 
bem. A gente tem que se reunir na política para combinar como a gente vai 
trabalhar para poder dar apoio para quem necessita. Eu tenho trabalhado 
muito aqui, coloquei recursos no passado e coloquei recursos no presente 
para recuperar vicinal, para fazer asfaltamento aqui na sede do município, 
para equipamentos. Até o final do mês de maio, chegam aqui coletores 
de lixo que virão para a Prefeitura para atender a população, bem como 
muitas outras coisas. Quero hoje aqui, antes de responder à pergunta da 
Mara, dizer ao Governador Anchieta que asfaltou vicinais, ao Presidente 
Jalser, aos Deputados, que é muito importante que a Assembleia venha 
ao interior para construir esse orçamento participativo. A gente viu aqui 
a dificuldade em que vive o produtor rural do interior e é verdade, as 
vicinais estão abandonadas porque o atual governo foi para a justiça e 
resolveu com a justiça que quem tem que recuperar vicinal e pontes são 
as prefeituras, que são o elo mais pobre da cadeia do serviço público. 
Isso é um absurdo! Isso tem que ser mudado. Como se muda isso? A 
Assembleia Legislativa colocando no orçamento recursos carimbados para 
recuperação de vicinais. Ela pode fazer isso, porque no Governo Federal, 
estou fazendo isso também. Por isso é muito importante que haja o debate 
e a Assembleia esteja ao lado dos produtores e ao lado da população 
do interior, porque nós temos que dar igualdade de oportunidade neste 
estado, igualdade na educação, na saúde, na segurança e na produção. E 
esse investimento do orçamento federal, tem que vir uma parte dele para 
o interior, não pode só ficar concentrado no governo federal, no governo 
estadual pagando grandes despesas, pagando festas, mordomia e o pessoal 
do interior sem segurança, educação, saúde. Então, é muito importante o 
posicionamento firme da Assembleia para que a gente possa encaminhar 
soluções para isso.
 Quero dizer à Professora Mara, que a situação de energia do 
estado de Roraima é muito complexa, por quê? Porque o sistema estava 
muito sucateado a nível da CER, do interior, e uma parte dessa geração 
de energia é feita pela Venezuela, que está ficando sucateada também. A 
Venezuela, daqui a pouco, vai ser um problema. Então, como a gente está 
trabalhando? Emergencialmente colocando geração de energia a motores 
para ter a reserva, se cair a Venezuela, e entrarem as máquinas, para não 
ficar sem nada, mas o fundamental é construir o Linhão de Tucuruí que 
virá de Manaus para cá. Qual é o problema desse Linhão? O Problema é 
que esse linhão tem que passar pela área Waimiri-Atroari, área indígena, e 
os índios, junto com o Ministério Público Federal ficam criando problemas 
para não deixar passar a linha. Conversei esta semana com o novo Ministro 
das Minas e Energia e com o Presidente Michel Temer que disse que vai 
editar um decreto com todas as providências transformando essa linha em 
uma questão de emergência e segurança nacional, exatamente para evitar 
que a gente tenha que ter essa posição da FUNAI e do IBAMA que ficam 
contra o povo de Roraima e contra os próprios índios, porque aqui em 
Roraima há 50 mil índios que dependem de energia de qualidade, porque 
também não têm. Então, não é só para branco, é para todo mundo. O povo 
de Roraima é um só. 
 Na questão da ELETROBRAS/Roraima, quero dizer que 
sou contra a privatização, porque nós não temos ainda a interligação, a 
geração de energia é cara e, portanto, se isso for para mão de particular, 
de empresa, ele vai querer ter lucro e não prejuízo, porque o governo 
federal tem prejuízo, porque a geração é cara. Então, qualquer discussão 
de privatização se tiver que ter, tem que ser daqui a três, quatro, cinco anos 
quando o sistema nacional for interligado a Roraima, e a gente tiver bem 
de energia, aí a gente pode discutir o outro caminho. Não é para agora, sou 
contra, e se depender de mim isso não sai.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Senador. 
Convido a Prefeita do município de Mucajaí, Dona Nega, para tomar 
assento à Mesa.
 Passo a palavra para o Senhor Alaelson, morador do Município 
de Mucajaí.p O Senhor Alaelson, morador do Município – 
Boa noite. Sou Alaelson, resido no Município de Mucajaí e tenho duas 
perguntas para fazer. Sou pai de aluno da Escola Padre José Monticoni, 
e faço parte do Conselho da Merenda Escolar daquela escola. No ano 
passado foi implantado no nosso município o ensino integral, e quando 
isso ocorreu, o diretor daquela escola fez reunião com os pais e disse 
que existe um recurso na conta da PM para ampliar a escola e poder 
dar um ensino de qualidade para aqueles alunos, mas até este momento, 
já estamos praticamente no meio do ano e nada aconteceu. A minha 
pergunta seria: como a Comissão de Educação está acompanhando esse 
recurso para essas escolas que foram implantadas nos Municípios e se os 
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visto. A gente aqui, Presidente Jalser, está com essas anomalias por estar 
distante do nosso país, então o que falta mesmo é falta boa de vontade 
do governo federal. O que é inadmissível é esse estado estar dessa forma 
como está, como nós tivemos que alocar máquinas à combustão para 
ficarem paradas, porque esses contratos estão sendo pagos, é um bilhão 
e cem milhões por ano de máquinas paradas sem funcionar. A gente sabe 
que, quando vai embora à energia, essas máquinas não dão suporte de 
energia para o estado. Então eu faço esses contrapontos, não para criticar 
nenhum parlamentar, pelo contrário, o que eu busco é a união de todos nós 
para a gente poder fazer juntos o desenvolvimento. Parabenizo Presidente 
a respeito dessas sessões Itinerantes: o parlamento perto do povo, isso 
realmente é o que o povo está precisando mesmo, de vir para perto da 
gente nos cobrar e nos dá ideia para que possamos juntos desenvolver 
esse estado. Muito obrigado.p O Senhor Presidente Jalser Renier - 
Obrigado, Deputado Abel, pela sua intervenção extremamente importante 
a sua fala, esta Casa também registra a presença do Secretário Municipal 
de Saúde Jailde La Rosas de Figueiredo. Quero também cumprimentar 
o Secretário Municipal de obras, Darci Ribeiro dos Santos; Secretária 
Municipal do meio Ambiente, Luzinete Mesquita dos Anjos e o Secretário 
Municipal de Agricultura que está aqui, Sebastião Nunes Cruz Neto. 
Quero também cumprimentar o Secretário Municipal de Cultura Esporte 
e Turismo, Jadson Nunes Melo. A palavra está franqueada a qualquer 
pessoa da plateia. Em seguida, vamos evoluir para os Deputados, 
Vereadores e logo em seguida vamos fazer a distribuição da medalha 
Orgulho de Roraima.p O Senhor Professor Samuel Dantas 
- Eu sou professor e gostaria de saudar a Mesa, em nome do Senador 
Jucá e da Prefeita Nega, às demais autoridades presentes. O meu nome é 
Samuel Dantas e Silva e gostaria de fazer uma pergunta ao nosso Senador 
Romero Jucá, porque todos os professores estão ansiosos pelos nossos 
precatórios, que há mais de 20 anos estamos esperando. Gostaríamos 
de saber algo sobre isso e sobre o nosso enquadramento também.p 
O Senhor Senador da República Romero Jucá- É muito importante a 
pergunta do professor, porque a gente pode dar o esclarecimento a todos 
os estados. Primeiro, dizer que sobre os precatórios, a primeira ação já foi 
paga, nós conseguimos o recurso, foi 460 milhões que foram pagos aos 
professores aqui de Roraima, e apenas foi retida a questão do imposto 
de renda, porque é uma discussão sobre o cálculo do imposto de renda. 
estou dependendo de uma ação do SINTER de encerrar esse cálculo para 
poder a gente ter condição de liberar o imposto de renda da primeira 
ação. A segunda ação não foi paga ainda, pois tem mais gente do que 
a primeira ação. Por que ela não foi paga ainda? Porque o cálculo de 
quando o professor vai receber está sendo discutido em Manaus. Foi feito 
um cálculo que deu muito baixo o valor dos professores, que na primeira 
ação os valores eram altos, e de repente, fizeram um cálculo e baixou 
os valores. Então o SINTER está discutindo com o advogado. Eu estou 
acompanhando e estou à disposição do SINTER, na hora que for fechado 
o valor a gente consegue colocar o recurso e pagar os professores. Eu sei 
que tem muita gente esperando, e é importante que isso ande logo, já faz 
muito tempo e são justas serem pagas. Então a gente está acompanhando e 
vai trabalhar para que assim que o cálculo for feito. Eu estou dependendo 
do SINTER, mas eu estou cobrando para que ele possa efetivamente 
encerrar a parte burocrática desse levantamento. 
 Quanto ao enquadramento, quero dizer o seguinte: nós estamos 
na última fase do enquadramento, que é aprovar a Medida Provisória na 
Câmara dos Deputados e depois no Senado. A Medida Provisória 817 
é muito importante. O Deputado Abel Galinha está aqui e sabe que a 
bancada está fazendo força junto a direção da Câmara porque está muito 
complicado lá para votação, mas o Presidente da Câmara e os líderes se 
comprometeram em colocar a Medida Provisória na pauta. Então a gente 
tem que cobrar, tem que ficar em cima, porque ela cai no final do mês, 
e tem 15 para pode votar essa Medida Provisória. Nós vamos ter que 
apertar na Presidência da Câmara, pois alguns adversários nossos fizeram 
denuncia tentando barrar o enquadramento, mas não conseguiram, o 
enquadramento continua funcionando. Nós vamos enquadrar todos 
aqueles que tiverem documentos. Eu tive em uma reunião essa semana 
no Ministério de Planejamento para colocar mais gente para poder fazer 
as avaliações, porque a gente não quer uma lista de 20 ou 30, a gente quer 
uma lista de 70, 80 ou 100 por semana, porque é isso que vai dar velocidade 
ao processo de enquadramento. Então fiquem tranquilos o enquadramento 
vai sair, se Deus quiser, e Deus está do nosso lado, é uma ação justa e 
nós vamos comemorar logo, logo, o andamento desse processo, de 
forma rápida. Obrigado pela pergunta.p O Senhor Deputado Federal 
Abel Mesquita- Meu Senador, o Presidente Rodrigo Maia nos garantiu 
que vai colocar em votação antes que ela vença. Então, eu acredito que na 
próxima semana a gente vai fazer pressão para ele colocar em pauta e de 
uma vez por toda resolver esse problema.p O Senhor Presidente 

hospital da cidade, caindo por cima dos pacientes. Hoje o hospital está 
sem ambulância e os pedidos e reivindicações foram feitas, por todos 
os 11 Vereadores, à senhora governadora e sequer tivemos a resposta 
desses ofícios. A ambulância do SAMU hoje serve para todos os tipos 
de remoção, apesar de sabermos que deveria servir só para urgência e 
emergências. Quem está tocando o SAMU, Deputados, é a Prefeitura 
Municipal de Mucajaí, pois a contribuição do governo do estado não está 
vindo, a Prefeita está levando-o nas costas. Temos uma escola onde muitos 
de nós estudamos, que é a escola Coelho Neto, que hoje está totalmente 
abandonada, servindo para uso de marginal e uso de entorpecentes. O que 
eu quero é a parceria dos senhores para que possamos tirar o município, o 
estado dessa situação caótica que se encontra hoje.
 Peço a cada um dos senhores um olhar carinhoso, pois a 
situação que enfrentamos hoje não é fácil, uma vez que pela incompetência 
da senhora Governadora, não está sendo repassado o ICMS para o nosso 
município, onde, novamente, tudo recai sobre as costas da prefeita e dos 
vereadores, pois somos os para-choques de tudo.
 Temos muita dor de cabaça com o nosso abastecimento de 
água, Senhor Presidente, pois a CAER vem prestando um péssimo serviço 
e quando mandamos um ofício ou nos deslocamos até Boa Vista, o 
Presidente daquele órgão sequer nos recebe ou nos responde. Quero pedir 
ao Senhor que nos ajude, pois a CAER vem fazendo cratera no pouco 
asfalto que temos em nossa cidade e sequer faz manutenção, inclusive 
a Prefeitura de Mucajaí, assim como a Câmara Municipal já entrou com 
uma ação contra aquela instituição.
 A nossa situação não é fácil. Acredito que é a hora de unirmos 
forças, tanto as bancadas municipais, estaduais e federais, para que 
possamos tirar o nosso estado da situação em que está e também o nosso 
Município. No mais, era só isso. Obrigado.p O Senhor 
Presidente Jalser Renier – Obrigado, Vereador. Vamos, agora, franquear 
a palavra ao Deputado Federal Abel Mesquita para que faça a sua 
explanação, uma vez que, pela primeira vez na história do parlamento 
da Assembleia ao Seu Alcance, temos a presença de Deputados Federais, 
temos aqui a presença do Senador Romero Jucá. Convidamos os outros 
Senadores, mas quem sempre nos dá atenção é o Senador Romero Jucá 
e quero comunicar a sociedade deste município que todos os Senadores, 
assim como dos Deputados Federais, foram convidados e, pela primeira 
vez, temos a presença de Deputados Federais e Senadores prestigiando 
nosso evento, assim como do ex-governador, ex-deputados, ex-secretários 
para que possamos discutir os problemas locais. Então, Deputado Abel, 
obrigado pela sua presença.p O Senhor Deputado Federal Abel 
Mesquita - Boa noite a todos. Eu que agradeço, Presidente Jalser pelo 
convite, e quero lembrá-los que, todas as vezes que fui solicitado, eu 
comparecei a seu chamamento; cumprimento o meu colega de Parlamento 
federal Senador Romero Jucá, a Prefeita e em nome do meu amigo 
Xingu, todos os deputados estaduais, o ex-governador José de Anchieta 
Júnior. A bancada federal na história de Roraima nunca esteve tão unida 
como agora, e eu realmente, por ser o meu primeiro mandato e escolhido 
o coordenador da bancada, fico enaltecido, sem dúvida nenhuma, com 
isso. Foi escolhido o meu nome por todos os parlamentares federais e 
enalteço o trabalho de todos, lembrando que a bancada se uniu em prol do 
desenvolvimento do estado de Roraima, colocando todas as suas Emendas 
impositivas na construção da 432 e na manutenção das “BRs” do Estado 
de Roraima. Nunca na história teve esse entendimento na bancada, e 
quando nos elegemos no começo desse mandato, eu me preocupei muito 
por ser da iniciativa privada de participar da Comissão de Minas e Energia, 
Senador Romero, e venho me aprofundando num problema que o estado 
de Roraima vem a muitos e muitos anos se arrastando. 
 Vou fazer um contraponto a Vossa Excelência, a respeito de 
que o Presidente agora quer fazer um Decreto para construção do linhão 
de Tucuruí, só para lembrar vocês que esse linhão já era para ter sido 
inaugurado há exatamente três, quatro mãos e cinco meses atrás e não 
inaugurou. Mas, também, quero lembrar ao Senador Romero Jucá que 
está muito próximo e eu também que estou próximo ao Presidente, que 
faço parte do partido do Presidente Fernando Henrique, que é de base. 
Quero dizer que essa construção foi complemente alocada numa faixa 
de domínio, ninguém precisa estar ouvindo ninguém para passar com 
ela não, o que precisa é que a gente tenha a boa vontade, e a gente vem 
cobrando direto do governo federal. É exatamente isso, nós temos é que 
unir, como foi feito naquela época que a Assembleia Legislativa nos 
convocou, perfeitamente, e prontamente todo mundo foi atendido, temos 
os vídeos e fomos à época que ainda estava como vice-Presidente e lá 
ele se comprometeu de advogar para o estado de Roraima. Então o que 
eu vejo é o seguinte, esses contrapontos nós temos que juntar todos para 
a gente ter um pouquinho de força porque nosso colégio eleitoral para o 
restante do país é muito fraco e eles não veem a gente como era para ser 
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Cadê o seu Zé? Levante seu Zé, o senhor é um exemplo para Mucajaí 
e por essa razão o senhor vai receber a Comenda Orgulho de Roraima. 
É Presidente do Sindicato dos Trabalhadores, já no segundo mandato, é 
Diretor da Federação dos Trabalhadores e Trabalhadoras Rurais do Estado 
de Roraima e Diretor da Central Única dos Trabalhadores – CUT. O 
senhor é um orgulho para o Município de Mucajaí. 
 E o nosso querido José Cravinho de Oliveira Filho, meu 
querido Tiba, fique de pé Tiba, para todos o receberem com um caloroso 
aplauso, você também é um orgulho para essa sociedade de Mucajaí 
pelos relevantes serviços que você presta como vereador, que já foi 
deste Município, é pedagogo, teólogo, foi vice-Presidente da Câmara 
Municipal, foi Primeiro-secretário, sócio fundador do sindicato dos 
trabalhadores municipais de Mucajaí, presidente municipal do nosso 
partido dos trabalhadores neste município, e atualmente você exerce a 
função de administrador municipal, com orgulho vai entrar para a história 
da Assembleia Legislativa com esse título, parabéns a você. 
 Cumprimentar também o seu Luís Antônio, o seu Bibiano, 
cadê o seu Bibiano? Levante aí seu Bibiano, nosso querido professor 
Bibiano, agricultor familiar, sócio fundador da cooperativa do Apiaú, 
assessor da federação dos trabalhadores da agricultura familiar Fetrafer, 
ex-vereador do Município de Mucajaí e há trinta e um anos é professor 
da rede pública desse município, atuando hoje como vice-gestor da 
Escola Estadual Vereador Francisco Pereira de Lima. Parabéns! É o 
coordenador atual da igreja Nossa Senhora de Fátima, que festejou na 
semana passada com uma festa bonita aqui em Mucajaí, parabéns, vocês 
nos orgulham assim como todos os outros indicados. Boa noite.p O 
Senhor Deputado Jalser Renier- Muito obrigado, Deputado Evangelista. 
A palavra vai ser direcionada agora ao senhor ex-governador José de 
Anchieta Júnior.p O Senhor Ex-Governador José de Anchieta Júnior 
- Boa noite a todos. Gostaria de saudar o Presidente da Assembleia 
Legislativa, o meu amigo Jalser Renier, e em nome dele saudar os demais 
Deputados estaduais, saudar o Senador Romero Jucá, saudar o meu amigo 
Deputado Federal Abel Mesquita, saudar o meu amigo ex-deputado e ex-
secretário nacional de infraestrutura meu amigo Luciano Castro, em nome 
do Didek saudar todos os Vereadores, não só de Mucajaí, mas de todos 
os outros municípios que estão aqui prestigiando esse evento, Cocada, 
meu amigo, enfim, um abraço especial para a senhora, a senhora sabe do 
carinho que tenho pela senhora, vice-Prefeita, e de uma forma especial, à 
população de Mucajaí. Quero parabenizar a inciativa do Poder Legislativo 
por essa Sessão Itinerante, que sai ao encontro do povo do interior para 
ouvir suas demandas e em cima dessas demandas o quadro técnico da 
Assembleia Legislativa pode se programar para se preparar o orçamento 
do ano seguinte. Então é uma iniciativa muito boa onde você vem escutar 
aqui na ponta, na base, as verdadeiras demandas, e como aqui já foi 
citado, lamentavelmente, o estado vive um momento caótico. Nós que 
tivemos a oportunidade de governar esse estado por duas vezes e tivemos 
a oportunidade de trabalhar, estamos vendo uma situação caótica em todas 
as áreas institucionais. Então, eu lamento e posso até me colocar como 
uma pessoa de Mucajaí, pois sou morador de Boa Vista, mas sou morador 
do estado de Roraima também. E pela experiência que a gente tem, eu 
tenho andado nesse estado, de Santa Maria do Boiaçu ao Uiramutã, e 
tenho lamentado muito o que tenho visto: o descaso do atual governo. Nós 
estamos sem vicinais, nós tínhamos uma patrulha mecanizada em cada 
cidade, onde garantíamos a trafegabilidade de todas as vicinais. São mais 
de oito mil quilômetros de estradas vicinais nesse estado. Nós estamos 
sem as pontes. Eu asfaltei mais de 400 quilômetros de estradas vicinais 
e as pontes de madeira dessas estradas e as vicinais asfaltadas, hoje, 
estão sendo feita pelos moradores. O que a governadora fez foi passar 
a responsabilidade das vicinais. Ela não precisava nem entrar na justiça, 
porque nós sabemos que a responsabilidade das vicinais são dos Prefeitos, 
mas nós estamos aqui a trinta anos e nunca nenhum governador se isentou 
de ajudar as prefeituras na recuperação das vicinais, porque nós sabemos 
as dificuldades que as prefeituras têm de recuperação de vicinal. Isso não 
existe, embora a obrigação legal seja do Prefeito, mas quando governador 
tive a oportunidade de fazer o maior projeto de recuperação de vicinal 
desse estado. Estamos com problemas como foi dito, aqui, na educação, 
nós estamos com problemas na saúde, realmente, deixamos duas grandes 
obras em construção lá em Boa Vista, a ampliação do HGR, o hospital da 
Pintolândia, que terminou, mas funciona precariamente, a falta de remédio 
hoje em dia... a gente não consegue remédio, você não consegue consulta, 
exame, a falta de segurança que nos aflige, é um problema sério. As drogas 
estão tomando conta do nosso estado, entrou no interior, nas vilas, nas 
comunidades indígenas, coisa que nos preocupa muito. Os programas 
sociais que foram deixados para trás, programa esses, Senhor Presidente, 
que ajudava e muito as comunidades carentes, como é o caso do crédito 
social, nós pagávamos em dia 50 mil famílias, hoje, eu andei, estive em 

Coronel Chagas - Para fazer uso da palavra o Deputado Odilon Filho.p 
O Senhor Deputado Odilon Filho - Boa noite, Senhor Presidente. Eu 
quero cumprimentar o Senador Romero Jucá, nossa Prefeita Nega, 
cumprimentar o ex-Governador Anchieta, cumprimentar Luciano Castro 
ex-Deputado Federal, cumprimentar o vice-Prefeito de Alto Alegre meu 
amigo Otacir, cumprimentar meu amigo Deputado Federal Abel Galinha, 
cumprimentar os Vereadores na pessoa do Presidente da Câmara de 
Caracaraí e o Joelson da Câmara de Mucajaí, cumprimentar a primeira 
dama da Assembleia Cíntia, cumprimentar a Rose, esposa do Senador 
Romero Jucá, e em especial os moradores aqui de Mucajaí. O povo daqui 
realmente está participando da sessão, cobrando fazendo perguntas, isso é 
um propósito da Assembleia para ficar perto do povo. Esse é um proposito 
do Presidente da Assembleia, Deputado Jalser, trazer a Assembleia aqui 
perto. 
 Com relação às Emendas eu ouvi alguns Vereadores e 
Deputados falarem de emendas de Deputado Estadual, que são poucas e 
no valor de dois milhões e oitocentos. Não dá para quase nada. A Prefeita 
Nega chegou agora, mas eu estava sentindo a falta dela, pois aqui se 
encontra a pessoa certa para ajudá-la a arrumar dinheiro. Aqui não vai 
faltar dinheiro não, Prefeita, vamos estar ao seu lado. Faça o pedido 
para o Senador Romero que o dinheiro vem. Se os projetos chegarem 
em Brasília, com esse aí não falta dinheiro não. Eu fui Prefeito em 
Caracaraí e nós conseguimos executar noventa e três milhões em obras, 
só do Senador Romero Jucá. Então, se o projeto chegar em Brasília, ele 
manda. O valor dos Deputados Estaduais é muito pouco, dois milhões e 
oitocentos, é uma briga de Prefeitos, cada um quer quinhentos, muitos 
vão ficar sem e tem uns que pedem mais para as necessidades, fora que 
50% é para a área da saúde. Então é difícil, e o pouco que a gente coloca é 
difícil executar, viu Anchieta, até agora minhas emendas... eu soube o que 
é executar nenhuma, mas eu espero que no próximo mandato eu consiga 
executar todas as minhas emendas, inclusive as que estão atrasadas. 
Quero parabenizar o Presidente da Assembleia por essa ação, e mais 
importante ainda, Presidente, é a participação do povo. Mucajaí está de 
Parabéns, aqui o povo participa da sessão, faz perguntas e discute com a 
Assembleia. Obrigado, Presidente.p O Senhor Presidente Jalser 
Renier - Obrigado Deputado Odilon. E em ato contínuo fala a Deputada 
Aurelina. A palavra é sua, são dois minutos por Deputado, eu agradeço 
imensamente, mas a senhora fique à vontade que a senhora é mulher e, 
com certeza, vai ter dois minutos e meio.p A Senhora Deputada 
Aurelina Medeiros - Boa noite a todos, em nome do meu querido amigo 
Deputado Jalser, eu vou cumprimentar toda a Mesa. Jalser é um parceiro, 
eu digo que é mais um filho que eu tenho, né? Mas ele sempre assim 
brincalhão... e é uma honra está aqui, não vou ter muito o que falar, 
vou ouvir. A gente conhece muitos problemas de Mucajaí, a gente anda 
bastante neste município, nós sabemos, né, Teo? Cada buraco na estrada 
que atola, cada ponte quebrada, conhecemos os problemas, e queria dizer 
que a gente não tem solução para todos, de imediato, como não tem a 
Prefeita, como não temos nós, como não tem a governadora, como não 
tem vocês, mas nós políticos, eu digo sempre, cada um de nós, queremos 
sempre fazer o melhor. A gente procura, vai atrás dos problemas e em 
busca das soluções. Mas eu não conheço nenhum estado brasileiro que 
tenha todos os seus problemas resolvidos no tempo e na hora que a gente 
quer. O importante é a gente está aqui conversando com a comunidade 
conhecendo os problemas e lutando por eles. Eu quero dar um abraço em 
todos, principalmente, naqueles que gente vai homenagear hoje. Muito 
obrigado.p O Senhor Deputado Jalser Renier - Deputada Aurelina muito 
obrigada, mas a senhora tem mais tempo, se a senhora desejar, muito 
obrigado, Deputada Aurelina. 
Para falar em ato contínuo, o Deputado Evangelista. Vossa Excelência tem 
o mesmo tempo da Deputada Aurelina. Lembrando aos Deputados e aos 
senhores telespectadores que estamos transmitindo essa sessão ao vivo 
pelo canal 57.3.p O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Senhor 
Presidente, em vosso nome gostaria de cumprimentar toda a Mesa, mas 
dizer que estou surpreso por, pela primeira vez, a Deputada Aurelina ter 
cumprido fielmente o tempo de fala, você é uma mulher de palavra... 
Mas cumprimentar a todas e a todos, dizer que eu estou muito feliz por 
estar aqui no município de Mucajaí, primeiro para ouvir os anseios da 
população nessa construção do orçamento participativo, que nos cabe 
enquanto Assembleia Legislativa, ir até o município ouvir e levar as 
demandas da população. Mas em razão de evoluímos para a entrega da 
comenda, gostaria de me referir neste momento às três figuras que, no 
meu entendimento e no entendimento desta comunidade, são dignas. E, 
por essa razão, eu tive a honra de indicá-las para serem contempladas 
com a Comenda Orgulho de Roraima, por prestarem relevantes serviços à 
comunidade, à população de Mucajaí. 
 Gostaria de saudar o nosso querido José Benedito dos Santos. 
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de ajudar, contribuir e ajudar o homem do campo. E quem vem do interior 
não esquece, eu vim do interior e conheço o interior, eu sei do sol que 
queima a mão calejada de vocês, e nós queremos sim, interior forte. Não 
existe, Anchieta, estado forte, interior fraco, existe estado forte com 
interior forte. Obrigado e boa noite a todos vocês.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado Deputado 
Marcelo Cabral.
 A palavra está franqueada para as pessoas da plateia.
 A Senhora Professora Andreia – Eu sou professora, mas estou 
coordenadora. Muito me preocupa hoje a realidade dos venezuelanos em 
Roraima, e isso se estendeu nas escolas públicas e cabe a nós professores 
levar essas crianças à educação. É fato que a gente vive em cima de um 
censo que não condiz com a realidade, hoje. Então, não há conta que se 
feche, não há mágica, não há milagre, não há nada que se faça dentro de 
uma sala lotada. Um professor não tem condições de dar uma aula dessa 
forma. Têm muitos professores aqui que sabem do que estou falando. É 
notório que não dá para ter uma qualidade de ensino quando a gente tem 
30, 35, crianças dentro de uma sala. Não há prefeitura que feche censo que 
condiz com a realidade, não há secretaria que demande fechar essa conta 
dentro de uma realidade muito distante do que a gente tem hoje.
 Então, minha pergunta é: eu enquanto professora, enquanto 
coordenadora, fica essa reflexão, hoje nós enfrentamos crianças bilíngues 
que fala o espanhol, que estão no Brasil e tem essa demanda enorme. 
Então, muito me preocupa a educação nesse sentido, porque não é só 
sentar numa sala e o professor ensinar, atrás disso tem merenda escolar, 
transporte e uma série de outras coisas. Muito obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Senhora 
Andreia.
 O Senhor Deputado Federal Abel Mesquita – Gostaria 
de convidar a Senhora Coordenadora para participar amanhã de uma 
Audiência Pública, exatamente sobre essa imigração. Estivemos 
anteontem com o Secretário de Educação, e por incrível que pareça, 
perguntei se estava havendo algum problema a respeito de superlotações 
dos venezuelanos nas escolas. Não fiz nenhuma crítica ao governo do 
estado, mas o secretário de planejamento falou que estava tudo controlado. 
Amanhã a senhora está convidada a participar da Audiência Pública.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Abel. Com a palavra a Prefeita do Município de Mucajaí, Nega.
 A Senhora Prefeita de Mucajaí Nega – Quero cumprimentar a 
todos da plateia. Em primeiro lugar, em nome do professor Hidelbrando, 
Comandante da PM que faz parceria com a Prefeita, e os demais sintam-se 
abraçados. Abraçar os vereadores em nome do Joelson, amigo particular 
e irmão Luciano Castro, Anchieta, todos os Deputados, Senador Romero 
Jucá, o qual tem me ajudado muito neste município. Quero aqui agradecer 
o Presidente da Assembleia, Deputado Jalser Renier, por essa ação 
louvável em trazer para o nosso município a Assembleia ao seu Alcance, 
a qual povo participa e traz suas reivindicações.
 Quero dizer hoje, como Prefeita, que estou, nós estamos 
realmente com os deveres constitucionais retidos. Não podemos quase 
administrar por força maior dos nossos soberanos gestores, por exemplo: 
nosso ICMS, temos que entrar sempre na justiça para poder receber. 
Assim fica uma prefeitura incondicionada de trabalhar, se não for as 
emendas parlamentares, a gente não vai conseguir fazer nada, mas graças 
a Deus temos parceira, temos todos que olham com bons olhos. E com 
essa dificuldade, através dos vereadores, a gente conseguiu muita parceria 
- recuperamos 117 Km de vicinais, para não deixar nossos agricultores 
totalmente abandonados, estamos fazendo os trabalhos só com uma 
patrol, mas que tem força e perseverança, vai à luta. E como nós não 
temos dinheiro não estamos parados, estamos fazendo tudo que é possível 
e de melhor para a nossa comunidade. Quero dizer a vocês, senhores 
Deputados, que não esqueçam o Município de Mucajaí, não venham só 
hoje na Assembleia Itinerante, a prefeitura está de portas abertas para 
todos os senhores. Aqui em Mucajaí, nós somos grande e temos parceria 
e sabemos reconhecer quem nos ajuda, e o povo sabe quem ajuda e quem 
também não ajuda. Quero dizer aos senhores que a gente fica muito 
irmanado com essa ação, Presidente Jalser, muito obrigada. 
 Queremos dizer ao Deputado Marcelo Cabral que hoje o nosso 
município é o maior produtor de gado de corte, nós ultrapassamos o seu 
município. Fiz essa pesquisa e já corri na SEFAZ colocando as notas fiscais 
para ver se a gente consegue aumentar nossos recursos. Temos que correr 
atrás de receita, porque nosso município não tem receita, nós vivemos 
de emendas e recursos que vem FPM e ICMS, e é tão sofrido. Hoje a 
gente fica sem nada dos recursos federais, mas se Deus quiser nós temos 
perseverança, vamos à luta, recuperar e colocar nossa administração em 
dia. Muito obrigada a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Prefeita Nega 

Rorainópolis, lá, mais 2500 pessoas eram atendidas, 2500 famílias, hoje 
menos da metade é atendida e estão há seis, sete, meses sem receber, 
atraso no pagamento de funcionários e firmas terceirizadas... quer dizer, 
uma situação caótica, um momento muito delicado. 
 Mas o que eu queria dizer às pessoas de Mucajaí é que vocês 
podem até se decepcionar com alguns políticos, vocês podem, é um 
direito de cada um de vocês, mas que vocês tenham a esperança e tenham 
a certeza de que a política é uma ferramenta para melhorar a vida das 
pessoas, basta que as escolhas sejam feitas, e que Deus nos ilumine e 
que a gente possa em um momento próximo... e que mal não perdure 
para sempre. Aqui eu vejo o abandono do interior, dos colonos, a falta 
do caminhão da feira, da assistência técnica, do projeto capoeira que nós 
tínhamos, que era o projeto de aração de terras para os colonos, do calcário, 
da semente, enfim, um verdadeiro descaso com as pessoas carentes e que 
representam a base econômica desse estado que está no interior nas mãos 
calejadas dos colonos. Então que renove as esperanças, não percam a 
esperança de dias melhores, porque eu tenho certeza que em breve essas 
mudanças serão feitas e Roraima é um estado promissor, Roraima é um 
grande estado, pode se tornar uma grande fronteira agrícola. E aqui em 
Mucajaí não é diferente, pelo grande potencial que ele tem. Então um 
abraço carinhoso e parabéns, Presidente, pela oportunidade e um abraço 
carinhoso ao povo de Mucajaí.p O Senhor Presidente Jalser Renier- 
Muito obrigado, Governador Anchieta pela sua participação. Fala agora, o 
Deputado Marcelo Cabral. 
 Quero registrar a presença do Prefeito Jairo, a quem convido 
paro a fazer parte da Mesa.
 Deputado Marcelo Cabral, a palavra é sua.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral - Boa noite a todos os 
presentes. Quero saudar o meu amigo, parceiro, Presidente Jalser Renier, 
e, em seu nome, saudar todos os Deputados aqui presentes. Quero saudar 
a Prefeita Nega, que tão bem está conduzindo esse município, com a 
mão firme e muito trabalho para ajudar o Município de Mucajaí, ela e a 
vice-Prefeita. Quero saudar também o meu parceiro, Presidente do meu 
partido, Senador, que me orgulha por ter votado por três vezes, é o que 
mais ajuda esse estado, que mais contribui com o estado de Roraima, 
Senador Romero Jucá; quero saudar os Vereadores aqui presente em nome 
do Téo, meu amigo e parceiro de trabalho e realizações nesse município.
 Senhor Presidente, quero falar da sua coragem, do seu 
compromisso e da sua ideia em todos os municípios desse estado. 
Participei de todos, de trazer assembleia ao seu alcance, por onde passou 
fui visitar, fui andar, isso é ter coragem e a sensibilidade do parlamentar 
tanto na Casa com o Presidente, de trazer a Assembleia ao povo, mas 
uma assembleia diferente, ao povo do interior. Isso é ter visão para 
ajudar a quem precisa. Presidente, eu vim do interior, nasci no interior 
eu sei o que precisa o interior. No interior, Presidente, eles não querem 
dinheiro, eles querem oportunidade, eles querem uma vicinal decente, 
ponte decente, porque trabalhador eles são. O que falta realmente a esse 
governo, que não está fazendo, é ajudar quem precisa e quem merece, 
que é o povo do interior. Aqui no Município de Mucajaí tem mais de 
50 vicinais, é um município grande, produtor, pena que o governo não 
tenha coragem ou vontade de ajudar esse município. Município esse que 
produz, tanto na agropecuária como na agricultura, eu sei porque ando e 
conheço esse município. Quero dizer para vocês, para cada colono, cada 
amigo fazendeiro, que nós estamos fazendo o nosso papel de Deputado 
Estadual, de cobrar, de fiscalizar e ajudar onde é preciso, o homem do 
campo. E o que me alegra, Presidente, é que nós temos um político que 
ajuda todos os municípios desse estado. Quero lhe dizer, Senador Romero 
Jucá, se o governo não faz vicinal, o Senador Romero traz recursos para 
vários municípios, tenho acompanhado e tenho visto os Prefeitos falarem, 
me orgulho aqui. Odilon, quando Vossa Excelência falou que já foi 
Prefeito e dizer que teve a coragem de trabalhar e ajudar, e um Prefeito 
que tem coragem de trabalhar, o Senador tem coragem de ajudar... lá 
foi investido mais de 93 milhões dentro de Caracaraí, e não sei somar o 
montante que você colocou para ajudar o nosso estado de Roraima. Meu 
irmão foi Prefeito no Amajarí, e tive oportunidade, naquela época, de ter 
o Senador Romero, que ajudou e investiu mais de 30 milhões de reais. 
Um senador que ajuda e contribui e não vê partidário, o município que 
precisar, ele está pronto para ajudar. Quero dizer a você, Senador, que me 
orgulho muito, primeiro de ser do PMDB, segundo de ser seu eleitor e seu 
amigo. E quero dizer a vocês que tivemos oportunidade de poder ajudar 
e construir esse estado, estado certo, estado justo e estado melhor, e você 
tem me representado com o meu voto no Senado, com muito orgulho. 
Quero dizer aos Deputados e a você, Presidente, quero ser seu parceiro 
e seu amigo. O Presidente Jalser tem me cobrado e tem pedido: ande no 
interior, visite o interior, e traga para essa Casa as necessidades. Ele tem 
feito isso e tem cobrado muito do governo do estado o papel de Executivo, 
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destaque para inglês, espanhol e temos vários professores apoiando e 
incentivando o projeto, aprovado pela Assembleia Legislativa, sendo 
contratados pela própria comunidade e pelo próprio município. São 
mais de três mil alunos contemplados diariamente. É maior o universo 
escolar na estrutura do Município do Alto Alegre, jamais visto por aquela 
instituição. Nós também inauguramos recentemente, no Município de 
Rorainópolis outro núcleo com capacidade de 2.200 alunos, estudando 
diariamente, balé, aula de ginástica rítmica, jiu-jitsu, aula de caratê, aula 
de zumba, inglês, espanhol, e todos os cursos que a Assembleia promove 
na cidade de Boa Vista é promovido no interior também. Recentemente, 
inauguramos a escola do Baliza, onde atendemos 1.650 alunos, 
diariamente, aprendendo, estudando e olhando para a frente, porque 
educar significa criar expectativa de futuro para um povo, para um estado. 
Você não pode fazer política sem olhar para a frente e olhar para a frente 
significa olhar com absoluta responsabilidade o talento que nasce da sua 
própria capacidade e aquilo que há de melhor na sua vida, na sua família 
e no seu cotidiano. Abrimos, também, aqui no Município de Mucajaí 
a Escola do Legislativo, visitada recentemente pelo ex-Governador 
Anchieta, Senador Romero Jucá, Luciano de Castro e outros Vereadores 
do Município. Aqui nós temos 984 alunos regidos pela professora Sônia, 
que está à frente daquela instituição, temos aula de inglês, espanhol, 
zumba, computação, salas climatizadas, preparadas e qualificadas para 
receber o aluno. A melhor estrutura física que tem hoje no Município de 
Mucajaí é a Escola do Legislativo. Se vocês observarem estamos fazendo 
política olhando para a frente, porque o Poder Legislativo não pode ficar, 
simplesmente, atento às Leis e Indicações, precisamos inovar, precisamos 
colocar o legislativo ao lado do povo e não simplesmente na frente do 
povo. Temos que caminhar juntos, porque aquele que não caminha junto, 
é porque está fadado ao fracasso, e aquele que fracassa não chega ao 
objetivo maior, que é conquistar o estado, melhorar a vida do povo, e 
fazer o seu povo o entusiasmo da sua felicidade. Devo dizer a cada um de 
vocês que me orgulha também lá no Município do Alto Alegre, Município 
de Iracema, os mesmos cursos que proponho em Boa Vista, tem no 
Município de Iracema. Os mesmos cursos do Município de Mucajaí, 
também tem no Município de Iracema, que tem em torno de 700 alunos 
diariamente estudando. Depois inauguramos outro núcleo no Município 
de Caracaraí, lá são mais de 2.200 alunos estudando diariamente. 
Imaginem o que significa para uma mãe ver o seu filho fazendo uma aula 
de balé, que custa numa escola particular em torno de 250 reais, ver seu 
filho falando inglês, falando espanhol, ver seu filho se preparando a curso 
de informática, porque, hoje, o mundo está na tela de um computador, ver 
o seu filho crescendo através de uma alternativa, totalizando mais de 14 
mil alunos que o Poder Legislativo oferece gratuitamente à sociedade para 
que eles possam estudar, se preparar, enfrentar o mercado de trabalho pela 
sua própria competência, coragem, porque a coragem de fazer, ela será 
sempre mais forte do que seu medo de errar. E nós estamos aqui olhando 
para a frente porque acreditamos que a Assembleia Legislativa composta 
por homens, mulheres, pela democracia soberana a cada um de vocês, a 
prestação de contas do nosso exercício, da nossa Mesa, da nossa função e 
do nosso trabalho.
 Hoje é um momento importante em nosso município de 
Mucajaí, porque estamos vivendo um momento histórico, e a presença 
da classe política que num futuro presente, estará compactada, unida no 
sentido de fortalecer o nosso estado, e de melhorar a capacidade do nosso 
estado. Aqui a democracia nos proporciona a realidade de enfrentar os 
desafios que a vida nos dar, olhando para frente sem se render ao fracasso, 
sem se render ao medo, sem se render àquelas pessoas que não acreditam 
que o futuro está na frente. Nós precisamos olhar para a frente e acreditar 
que sempre teremos uma oportunidade melhor, sempre teremos um estado 
melhor, sempre teremos momentos melhores, mesmo diante de fracassos 
que aconteça em nossa frente, mesmo na queda, pois é exatamente na 
queda que um homem se apresenta, é exatamente num vazio que o homem 
tem que estar preparado para o recomeço, é no momento que ele está 
decepcionado que ele precisa enfrentar os seus desafios, precisa saber 
que nada é mais importante do que a força humana e a força de Deus. 
Acredite, se você está no topo e cair, e se você caiu, você pode levantar. 
Então, não acredite que aquela pessoa está lá em cima, amanhã não 
possa estar embaixo, e vice-versa. Não duvide de seus adversários, não 
desconfie daquele que está sofrendo e acredite que o futuro sempre estará 
lá esperando você chegar lá.
 Nós estamos, aqui, agradecendo todos os momentos 
importantes que Assembleia Legislativa vive. Quero agradecer 
direcionado ao coração da minha mulher, Cíntia Padilha. Se eu pudesse 
casar de novo, casaria com ela, se na outra vida pudesse casar encontraria 
com ela. Quero agradecer a minha esposa que está aqui e em nome dela 
saudar todas as mulheres, Rose, esposa do Senador Romero Jucá e todas 

pela sua intervenção. Com a palavra Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Boa noite a todos, quero 
cumprimentar o Presidente Jalser Renier, a Prefeita Nega, o Senador Romero 
Jucá. Quero dizer que a Katila mora no meu coração, Deputada Lenir, mas 
o meu Senador é Romero Jucá, ele me representa. Quero cumprimentar 
todos os Deputados, Deputado Federal Abel Mesquita, cumprimentar 
meu amigo Anchieta, e também você me representa. Quero cumprimentar 
Luciano de Castro, o Otacir, que também me representa, os Vereadores na 
pessoa de Kequel e Deque, o meu amigo Jairo Prefeito de Iracema e todos 
os vereadores do município de Mucajaí. Quero cumprimentar os senhores 
que estão presente e dizer da satisfação de nós estarmos aqui em Mucajaí. 
Nós não podemos esquecer que a Assembleia Legislativa, esse Poder, que é 
um Poder político e que não pode de maneira nenhuma fechar os olhos para 
as ações do governo do estado. A Governadora Suely, infelizmente, vem 
fazendo uma gestão que nós não podemos nos calar. Agora mesmo estou 
convocando o Presidente da CAER para ir até a Assembleia. Nós tivemos 
um governo, no passado, onde o ex-Governador Anchieta, praticamente, 
saneou mais de 80% na Capital de Boa Vista. Esse saneamento, por eles, 
quadriplicou a folha de pagamento, por eles aumentarem os serviços. O 
que aconteceu? A CAER não tem condições de colocar uma água saudável 
para a população beber, pior que isso, os esgotos por conta das elevatórias, 
que não tem manutenção estão jorrando céu aberto. Estamos vivendo como 
se fosse uma cidade desprovida de qualquer saneamento. Com as chuvas 
os dejetos vão cair no rio e vai contaminar de bactéria a população. Isso 
é um item extremamente importante, porque todos os governadores que 
passaram nós vimos um descuidado em algumas secretarias, mas a CAER 
sempre foi a principal empresa do estado, porque tivemos por muitos anos 
a melhor água do Brasil, e, hoje, certamente, temos uma das piores águas 
do Brasil. Estou dizendo isso, para dizer aos senhores que isso acontece em 
todos os setores. Há pouco estávamos falando de educação, é do mesmo 
jeito, talvez seja pior, saúde nem se fala, disseram que trouxeram seis 
toneladas de remédios, quatro é só de soro, então a população continua sem 
ter uma cibalena no hospital. O Deputado Marcelo Cabral colocou com 
muita propriedade a questão do campo no interior que está abandonado, 
mas está abandonado o interior, a cidade, o estado todo está abandonado. 
O próximo governador vai precisar do Senador Romero Jucá para sanear a 
cidade. Há mais de um ano não se paga empréstimos nesse estado, a bola de 
neve está grande. Então, a população de Mucajaí é sabedora disso e é muito 
próxima Boa Vista de Mucajaí. Então, estamos vivendo uma possibilidade 
de mudança, é preciso que o povo de Roraima tenha muita coragem para 
enfrentar essa mudança. E aqui eu quero lhe parabenizar, Deputado Jalser, 
pois Vossa Excelência, além de um amigo pessoal, é também um grande 
construtor de grupo, e tenho certeza que esse grupo vai poder enfrentar essa 
eleição, virar o jogo e transformar a vida das pessoas em Roraima. Isso 
era o que gostaria de deixar registrado, não vai faltar coragem de nenhum 
parlamentar para que isso aconteça. Deixo registrado para todas as pessoas 
que nos ouve aqui nessa noite. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputado 
George Melo. Senhoras e Senhores, gostaria de ocupar esse espaço agora, 
e dizer para vocês que a intenção nossa de criar a “Assembleia ao Nosso 
Alcance”, aprovada pelos Deputados, é tão somente o reconhecimento de 
ver de perto os problemas da população, os problemas dos municípios e 
através dessa interpretação, dessa ideia, desse propósito, é transformar isso 
através de peças orçamentárias e que pudéssemos analisar, e em seguida 
passar para opinião pública aquilo que realmente é necessário e precisa 
para crescer o município. Hoje estamos aqui no Município de Mucajai, 
quero dizer que todos esses anos, à frente da nossa gestão, a Assembleia 
Legislativa aprovou 1.455 proposições, a Assembleia Legislativa fez 890 
indicações. Nós criamos vários programas voltados para a população sem 
atribuição do próprio Poder Legislativo, criamos com toda aprovação 
e respeito dos Senhores Deputados, o programa Abrindo Caminhos no 
Município de Boa Vista, onde contempla crianças que vão aprender a falar 
inglês, estão aprendendo o espanhol, crianças que estão fazendo balé, aula 
de música, coral, aula de zumba, estão trabalhando e estudando através dos 
nossos cursos de computação. Abrimos também a Escola do Legislativo, 
sendo que o Abrindo Caminhos em Boa Vista contempla hoje diariamente 
2.920 alunos. Abrimos a Escola do Legislativo, que em Boa vista tem 
mais 2.500 alunos todos os dias, são cursos preparatórios para concurso 
público, preparação para vestibular, preparação para Enem, preparação 
para que as pessoas tenham curso de capacitação técnica em números 
exatos, dos mais variados pontos. E nós estamos fazendo isso, são 2.500 
alunos em Boa Vista. Também abrimos o nosso núcleo no Município de 
Alto Alegre, são 3.100 alunos contemplados diariamente, são público 
de aproximadamente 55 profissionais trabalhando diariamente, gerando 
emprego mais que a própria prefeitura do Município de Alto Alegre. Nós 
temos aula de futebol, de jiu jitsu, aulas para as comunidades indígenas, 
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 Convido para fazer a entrega a vereadora Andreia Almeida.
 Senhor Aristeu, maranhense, agricultor da região do Apiaú, foi 
casada com Dona Antônia Moreira dos Santos, pai de 9 filhos. Recebendo 
a Comenda in memoriam, através de Dona Antônia.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, o 
Senhores Marcos Rufino de Souza, maranhense de Santa Luzia, chegou 
a Mucajaí em 1967, com sua esposa Luiza da Silva Souza; Raimundo 
da Silva Moura, Seu Lindoso, in memoriam, maranhense, chegou em 
Roraima em 1970 com sua esposa, Maria Mendes Moura, tiveram sete 
filhos, agropecuarista, grande fazendeiro e empresário. Para fazer a 
entrega, convido o Vereador Mudinho Rufino, autor da indicação.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, o 
Senhores Idelbrando Solano Neves Falcão, baiano, de Salvador, professor, 
casado com Maria de Lurdes Souza Falcão, chegou em Roraima em 
1980 convidado pelo governador Ottomar com a missão de desenvolver 
o processo de transformação de Vila de Mucajaí para o Município. 
Em 1982, através do Decreto Governamental nº 7009, foi nomeado 
o primeiro Prefeito de Mucajaí; e Arão Silva Araújo, natural do Piauí, 
chegou em Roraima em 1984, agricultor da Região do Apiaú. Para fazer a 
entrega, convido o Vereador Cocada, autor da Indicação.p A 
Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, quero fazer 
uma retificação, o Prefeito antes do Rodão, foi meu tio Luiz Francisco 
Rodrigues, o Luiz do Doca.p O Senhor Presidente Jalser Renier – 
Obrigado, Deputada. Haverá alguém a ser demitido hoje.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os Senhores 
Maria Pereira Belizario, maranhense, funcionária pública, professora, 
atualmente coordena seis cursos superiores via UNIVIR; homenagem, in 
memorian, também, à senhora Agilina Maria da Conceição, cearense de 
Tianguá, pioneira, e avó do Vereador Dideck e representada pela senhora 
Maria Rosa Filha. Para fazer a entrega, convido o Vereador Dideck.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
Manoel Silva Sobrinho, Manoel Agulha, maranhense, chegou em Roraima 
em 1974, representado pelo seu sobrinho Adriano; e José Ribamar 
Vieira de Almeida, também chegou em Roraima em 1974, agricultor e 
funcionário público. Para fazer a entrega da comenda, convido o não 
menos importante Vereador Ramses.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
José Elias Maciel, natural do Piauí, chegou em Mucajaí em 1976, foi 
agricultor, é aposentado e participa de projetos sociais em defesa dos 
idosos; Antônia Cesário de Oliveira, natural do Rio Grande do Norte, 
mora em Mucajaí desde 1954, funcionária pública aposentada. Para fazer 
a entrega da comenda, convido o Vereador Vladmir Oliveira, autor da 
indicação.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
Antônio Rodrigues da Silva, o Cumpadinho; Maria de Lurdes Pereira 
da Silva, maranhense, chegou em Mucajaí em 1983, mãe de oito filhos, 
é parteira e hoje trabalha no Hospital de Mucajaí. Para fazer a entrega, 
convido o Vereador Tel, autor da indicação. Deputado Marcelo Cabral 
irá fazer a entrega juntamente com o Vereador Tel ao seu Raimundo, que 
chegou em Mucajaí em 1968, pioneiro, vive no Município a 50 anos e até 
hoje trabalha na agricultura familiar.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
Eronildes Aparecida Gonçalves, Dona Nega; Aparecido Vieira Lopes, 
Cido Lopes; Tenente Nélio Reis Biá nascimento; Subtenente Raimundo 
Nonato da Silva e a vice-Prefeita Zilma. Eu mesmo farei essa entrega.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
Maria Helena de Oliveira, natural do Piauí, agricultora; Maria Benedita de 
Araújo Mesquita, a Bené, natural do Pará, residente há mais de 40 anos em 
Mucajaí, pescadora; e Gilberto Rodrigues Veras, natural do Piauí, prestou 
relevantes serviços como administrador, por mais de 10 anos e, também, 
administrador do Hospital de Mucajaí. Foi Secretário Municipal de Obras 
e Secretário Adjunto da Saúde.  Para fazer a entrega da Comenda, 
convido o Senhor Deputado Coronel Chagas, autor da indicação.
 Registro a presença do Superintendente da ESCOLEGIS no 
Município de Alto Alegre, Beba; do Coronel Frazão e do Presidente da 
Câmara do Município de Caracaraí, Julinho.
 Convido para receber o título Orgulho de Roraima os senhores 
Raimundo Carvalho da Silva...p O Senhor Gilberto Falcão – Senhor 
Presidente, posso fazer uso da palavra?
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Pois não, pode ficar à 
vontade.p O Senhor Gilberto Falcão – Boa noite a todos. Queria neste 
momento homenagear meu pai que está enfermo e tenho certeza que se ele 
estivesse bem de saúde, neste momento, ele estaria aqui. Ele encontra-se 
no município do Bonfim, mas foi uma pessoa que se dedicou ao estado 
de Roraima e principalmente ao município de Mucajaí. Uma pessoa 
que passou sua vida prestando serviços à prefeitura como Secretário de 

as outras mulheres, e Dona Neguinha, que é uma excelente Prefeita, agora 
como jogadora de buraco tem que aprender muito. Agradeço a todos que 
estão aqui. Muito obrigado aos Deputados, aos Vereadores do município 
e as pessoas que serão homenageadas, aos Prefeitos, o Senador Romero 
Jucá, grande amigo que sempre nos dar oportunidade e estende sua mão 
na direção daqueles que realmente precisam. Feliz é um estado que tem 
homens como o Senador Romero Jucá. Obrigado a todos vocês.
 Neste momento a presente Sessão será transformada em 
Comissão Geral, momento que essa Casa Legislativa estará homenageando 
com a Comenda Orgulho de Roraima, personalidades desta localidade, 
conforme Decreto Legislativo n° 004/18.
 Título Orgulho de Roraima, criado pela Resolução n° 010/09, 
a Comenda será concedida àquelas pessoas físicas ou jurídicas que 
pela atuação do estado ou no então, Território Federal de Roraima, se 
tornaram para a população símbolo de referência às pessoas que serão 
agraciadas. No Município de Mucajaí foram reconhecidas e aprovadas 
pela Assembleia Legislativa em Sessão Plenária, através do Decreto 
Legislativo n° 004/18.
 Senhoras e senhores, iniciaremos neste momento a entrega 
do Título Orgulho de Roraima às personalidades e lideranças desse 
Município, por suas realizações e méritos, tornando-se, portanto, 
merecedores do especial conhecimento da Assembleia Legislativa.
 Convido para receber o Título Orgulho de Roraima, os 
Senhores José Benedito dos Santos, José Cravino de Oliveira filho, (irmão 
Tiba), Luiz Antônio Bibiano.
 Para fazer a entrega convido o Deputado Evangelista Siqueira.
 Senhoras e Senhores uma salva de palmas.
 Senhor José Benedito, Maranhense, morador de Mucajaí desde 
de 2007, agricultor familiar, Presidente dos Sindicatos dos Agricultores 
e Agricultoras familiares e vice-Presidente da Federação de Agricultores 
de Roraima, recebendo a Comenda  Orgulho de Roraima pelo Deputado 
Evangelista Siqueira; José Cravino de Oliveira Filho, (irmão Tiba) 
roraimense, pedagogo, tecnólogo, ex-vereador de Mucajaí, foi o primeiro 
Presidente do Sindicato dos servidores municipais de Mucajaí, Presidente 
do Diretório Municipal do Partido dos Trabalhadores em Mucajaí. Luiz 
Antônio Bibiano, Gaúcho de Cruz Alta do Rio grande do Sul, morador 
da Vila do Apiau desde 1991, professor da rede pública há 31 anos, ex-
vereador do Município de Mucajaí.
 Quem quiser fazer alguma colocação, conforme for sendo feita 
a Comenda, fique à vontade.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, a 
Senhora Josélia Pereira de Souza.
 Homenagem in memoriam aos Senhores Silvina Antônia dos 
Santos e José Pereira dos Santos, (pai Zuca).
Convido para fazer a entrega a vice-Prefeita do Município de Mucajaí, 
Zilma.
Josilia, maranhense, mãe de 10 filhos, 7 biológicos e três adotivos, 
funcionária pública, costureira, comerciante, foi a primeira dama desse 
município, esposa do ex-Prefeito Manuel Rufino de Souza; José Pereira 
dos Santos, natural do Piauí, (pai Zuca e Maeinha), foram casados mais 
de 60 anos, pai de 10 filhos, tem mais de cem descendente, entre netos, 
bisnetos e tataranetos, pioneiro desse município, desde a antiga colônia 
agrícola Fernando Costa. Em sua residência recebia os agricultores que 
vinham para a cidade e não tinham onde ficar.
 Senhoras e Senhores uma salva de palmas.
 Convido para receber homenagem in memoriam, Cícero 
Pereira da Silva, Senhora Albertina Machado da Silva.
 Convido para fazer a entrega o Vereador Joelson Costa, autor 
da indicação e Presidente da Câmara dos Vereadores do Município de 
Mucajaí.
 O Senhor Cícero Pereira da Silva, maranhense, casado com 
Dona Albertina, chegou a Roraima em 1974, agricultor na Colônia 
Fernando Costa, foi comerciante no Município de Mucajaí.
 Convido para receber a Comenda o Senhores João Nunes Cruz 
e Amadeu Nunes Cruz.
 Convido para fazer a entrega o Vereador Toinho Cruz, autor da 
indicação.
 João Nunes Cruz, maranhense, agricultor, aposentado, casado 
há mais de 50 anos, com Maria Barbosa Cruz, e pai de 12 filhos; Amadeu 
Nunes Cruz, maranhense, chegou a Roraima 1973, foi garimpeiro por 15 
anos e atualmente está aposentado.
 Senhoras e Senhores uma salva de palmas.
 Registro a presença de Dona Maria Dos Santos, que está em 
nossas galerias, muito obrigado.
 Homenagem in memoriam ao Senhor Aristeu Pereira dos 
Santos, convido o representante, sua filha Antônia.
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Presidente da Associação dos Produtores Rurais e coordenador da defesa 
civil. Eucilane Souza Evangelista, a Nane, é casada e tem quatro filhos, 
trabalha do comércio de seu pai José Evangelista.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Mário Rodrigues de Andrade, Adão dos Santos Nascimento, e, 
Afonso Ribeiro dos Reis. Convido para fazer a entrega da Comenda o 
Senhor Deputado Odilon Filho, a voz que vem de Caracaraí.
 Mário Rodrigues de Andrade, maranhense, trabalha como 
voluntário na área de esportes na escola estadual. Adão dos Santos, 
maranhense que trabalha nos projetos sociais da Vila Samaúma. Afonso 
Ribeiro, paraense, é o Diretor do Hospital de Mucajaí.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” as 
Senhoras Antônia Souza da Silva, Dona Corina; Maria Vilani de Almeida 
Pereira, Cecilda Cesário da Silva, Dona Cilda. Convido para fazer a 
entrega da Comenda a vice-Prefeita Zilma que representa o Senhor 
Deputado Mecias de Jesus, autor da indicação.
 Antônia Souza da Silva, chegou em Roraima em 1968, é mãe 
de doze filhos, trabalhou na lavoura, é irmã do ex-Prefeito de Mucajaí 
Manoel Rufino, o Fogoió; Maria Vilani de Almeida, natural de Mucajaí, 
funcionária pública, técnica em enfermagem, teve sete filhos, três 
biológicos e quatro adotivos, 19 netos e dois bisnetos; Cecilda, natural do 
Rio Grande do Norte, chegou em Roraima em 1954, casada com Vicente 
Oliveira, teve 15 filhos, tem oitenta e nove anos de idade.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” 
a senhora Teonília de Almeida Pereira; os Senhores Antônio Nilson de 
Almeida, José Adilson dos Santos, Reinaldo Matos da Silva. Convido para 
fazer a entrega da Comenda a Senhora Deputada Aurelina de Medeiros.
 Teonília de Almeida Pereira, natural de Tocantins, reside no 
município há 23 anos, é professora do estado, mestre em ciências da 
educação, coordenadora regional de ensino; Antônio Nilson, roraimense, 
professor de educação física, é diretor do centro regional de ensino; 
José Adilson dos Santos, natural do Rio Grande do Norte, formado em 
matemática, atualmente é gestor da Escola Padre José Monticone. Escola 
que participou do Cine Assembleia, ação proporcionada pela Escola do 
Legislativo. Reinaldo Matos de Lima, roraimense, reside há 40 anos em 
Mucajaí, é pedagogo e atualmente é gestor da Escola Estadual Vereador 
Francisco Pereira de Lima.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Bernardo Lopes da Silva, Elisamara da Silva e Silva e Maria 
do Socorro Resende da Silva. Convido para fazer a entrega da Comenda 
o Senhor Vereador Dideque e o ex-Prefeito e atual Vice-Prefeito do Alto 
Alegre, Otacir, indicação do Deputado Brito Bezerra.
 Bernardo Lopes da Silva, morador de Mucajaí há mais de 
trinta anos, foi Vereador com mais de dois mandatos e é pai do Vereador 
Dideque. Elisamara, roraimense, trabalha no hospital, é formada em letras 
pela Universidade Federal de Roraima e é pedagoga pela FACETEN; 
Maria do Socorro Resende, roraimense, farmacêutica, diretora do hospital 
estadual Vereador José Guedes Catão.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Antônia do Nascimento Bezerra, Eliézio Souza de Souza, 
Francisco Elson da Conceição Duarte. Convido para fazer a entrega da 
Comenda o Senhor Deputado Luciano Castro, indicação do Deputado 
Soldado Sampaio.
Antônia do Nascimento Bezerra, maranhense, mora em Mucajaí há 
35 anos, é funcionária pública e atua na militância do Sindicato dos 
Trabalhadores Rurais. Eliésio Souza de Souza, mora há 22 anos no 
município é agricultor e trabalha com transporte escolar. Francisco Elson 
é maranhense e mora há 16 anos em Mucajaí, é agricultor em Campos 
Novos e Vereador do Município, o Vereador Elson pé de ferro.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” 
os Senhores Manoel Pereira da Silva e José Bertoldo Peres. Convido 
para fazer a entrega da Comenda a Senhora Deputada Lenir Rodrigues. 
Indicação do Deputado Gabriel Picanço.
 Manoel Pereira é natural do Piauí, pioneiro do comércio local 
e José Bertoldo é natural de Goiás, pioneiro no comércio local também.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Edson Gomes de Jesus; Francisco da Conceição, o Chico da 
Penha; Cleuza Medeiros de Souza; José da Silva Melo, o Zé Borracha; 
Cleude Rodrigues Diolino, o Vereador Kekeu; Edmilson de Oliveira 
Rodrigues; Rubenilson Ramos Moura; Francisco Arraes de Andrade; Maria 
de Lourdes de Souza e Souza, a Maria do bolo. Convido para fazer a entrega 
da Comenda o Senhor Deputado George Melo e o Cabo Cícero Alves.
 Edson Gomes de Jesus, roraimense, reside há 39 anos em 
Mucajaí e é motorista da empresa EUCATUR; Francisco da Conceição, 
o Chico da Penha, chegou em Roraima há 11 anos e contribui para o 
município com ações sociais; Cleuza Medeiros de Souza, paranaense, 

Educação e por várias vezes foi administrador do hospital. Então meu 
pai, parabéns para você. Obrigado.p O Senhor Presidente Jalser 
Renier – Obrigado meu irmão Gilberto.p Convido para receber a 
“Comenda Orgulho de Roraima” os Senhores Raimundo Carvalho da 
Silva, Rildo Pires da Silva, Valmir Barbosa Cruz. Convido para fazer a 
entrega da Comenda o Senhor Deputado Jânio Xingu, autor da indicação.
 Raimundo Carvalho da Silva é natural de Santa Luzia, no 
Maranhão e chegou em Mucajaí em 1979. Rildo Pires da Silva que chegou 
em Mucajaí em 1974, foi Secretário Municipal de Educação e Vereador 
por quatro mandatos e, Valmir Barbosa Cruz, maranhense, chegou em 
Mucajaí em 1974, foi Vereador por quatro mandatos também. Recebendo 
a Comenda Orgulho de Roraima pelas mãos do Senhor Deputado Jânio 
Xingu.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” a 
Senhora Andreia Pereira de Almeida; e, os senhores Juvenal Vieira da 
Silva e José de Paixão Pereira de Jesus. Convido para fazer a entrega da 
Comenda o Senhor Deputado Chico Mozart, autor da indicação.
 Andreia Pereira foi Vereadora pelo Município de Mucajaí. 
Juvenal Vieira que chegou em Roraima em 1992, é agricultor; José de 
Paixão Pereira é natural do Piauí e chegou em Roraima em 1989.
 Um grande abraço para o Isac Nascimento de Amorim, que 
está acompanhando nossa Sessão lá em Entre Rios, pelo Facebook.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores João Alves dos Santos, Luiz Oliveira dos Santos e Domingos 
Braz da Silva. Convido para fazer a entrega da Comenda o Senhor 
Deputado Naldo da Loteria.
 João Alves dos Santos é natural de Borba no Amazonas 
e chegou em Mucajaí em 1980, consagrado pastor e professor da rede 
estadual de ensino por mais de 20 anos, casado com D. Elvira Santos; 
o Senhor Luiz Oliveira dos Santos é amazonense e chegou em Mucajaí 
em 1982, contribuiu para o desenvolvimento da cidade, é comerciante 
há mais de 30 anos; e, Domingos Braz da Silva é maranhense e chegou 
em Mucajaí em 1984, foi Secretário Adjunto da Agricultura, atualmente é 
vice-Presidente do Sindicato dos Produtores Rurais.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” 
os senhores João Soares Paulo, Ateilton Pereira da Silva e Luiz Carlos 
Gomes Jorge. Convido para fazer a entrega da Comenda o Senhor 
Deputado Marcelo Cabral.
 João Soares Paulo, morador da região do Apiaú onde contribuiu 
para o desenvolvimento da economia daquela região; Ateilton Pereira da 
Silva, o Vereador Téo, roraimense, técnico em enfermagem, atuando em 
prol da saúde da região do Apiaú, vereador por dois mandatos. E, Luiz 
Carlos Gomes Jorge, maranhense e chegou em Roraima em 1991, foi 
agricultor e é administrador da Vila da Penha.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” a 
Senhora Maria Mônica do Nascimento, a Mariona; Luzenilda Rodrigues 
do Nascimento, a Preta Rodrigues; e os Senhores Severino Lucas de 
Araújo e Fernando Mendes Rossi. Convido para fazer a entrega da 
Comenda o Senhor Deputado Masamy Eda.
 Maria Mônica é maranhense e chegou em Roraima em 1965, 
como produtora rural e criou 20 filhos adotivos. Luzenilda Rodrigues do 
Nascimento, a Preta Rodrigues, roraimense, mora em Mucajai há trinta 
anos, foi radialista e desenvolve projetos sociais para os jovens no esporte 
e na dança. Severino Lucas de Araújo, chegou em Roraima em 1979, 
morou na Vila da Penha e hoje mora em Mucajaí com seus 10 filhos, 36 
netos e 10 bisnetos. Fernando Mendes Rossi, natural de Santa Catarina, 
sua família é pioneira do setor madeireiro neste município.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores José Divonier Silva de Vasconcelos, Jadson Nunes Melo, Euler 
Brasil de Melo. Convido para fazer a entrega da Comenda o Senhor 
Deputado Jorge Everton.
 José Divonier é cearense e chegou em Roraima em 1976, 
funcionário público, foi Secretário de obras e Vereador do município; 
Jadson Nunes Melo é maranhense e chegou a Roraima em 1987, foi 
vereador do município por quatro mandatos e presidiu a Câmara por duas 
vezes, professor concursado do estado e é Secretário de Cultura, Desporto 
e Turismo; Euler Brasil de Melo, roraimense, chegou em Mucajaí em 
1996, foi Vereador por dois mandatos, Presidente da Câmara em 2004, 
vice-Prefeito, Secretário de Educação e atualmente é empresário.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores José Fernando Rossi, Eucilane Souza Evangelista. Convido 
para fazer a entrega da Comenda as Senhoras Deputadas Ângela Portela e 
Aurelina Medeiros.
 José Fernando Rossi é natural de Santa Catarina, chegou em 
Roraima em 1986, grande empresário no setor madeireiro; Antônio Paulo 
Fernandes, natural do Piauí, chegou em Mucajaí em 1983, é agricultor, foi 
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suas palavras, pela sua poesia.
 Convido o Deputado FEDERAL Abel Galinha para fazer a 
entrega da “Comenda Orgulho de Roraima” aos Senhores Namilton Coelho 
Serrão, é roraimense, foi funcionário público e hoje é fotógrafo jornalístico; 
Nilson Gomes da Cruz, roraimense, ex-servidor da prefeitura, atualmente 
trabalha na área da saúde; e Fernando Nogueira Leitão paraense, chegou em 
Mucajaí em 1999, professor de música e iniciou seu trabalho com fanfarras 
há dezenove anos e recebe hoje a Comenda Orgulho de Roraima das mãos 
de Deputado Federal Abel Mesquita, popularmente conhecido pelos postos 
Abel Galinha. Abel Galinha foi Vereador de Boa Vista e hoje cumpre seu 
primeiro mandato de Deputado Federal.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” 
o Senhor Francisco de Assis Fernandes Rocha, foi uma indicação do 
Deputado Federal Carlos Andrade. Para encerrar convido, portanto, 
para receber a Comenda Orgulho de Roraima, Francisco Cosme Souza 
Neto, o Netão, maranhense, coordenador de trabalhos sociais com 102 
idosos; Francisco dos Santos Lima, é o Franciscano, maranhense de Olho 
d’água das Cunhãs. Foi Vereador por dois mandatos e Maristênia Cunha 
Gonçalves, cearense, professora da escola Francisco Pereira Lima.
 Para fazer a entrega da Comenda, convido o autor da indicação, 
Deputado Luciano Castro.
Deputado Luciano, 06 mandatos de Deputado Federal, Secretário, líder 
de alguns governos durante os seus mandatos, faz a entrega da Comenda 
Orgulho de Roraima.
 A Senhora Maristênia Cunha Gonçalves – Quero agradecer 
por esta Comenda e ao mesmo tempo dizer que é muito positiva essa 
presença de todos vocês aqui. Agradeço a presença do ex-Deputado 
Luciano Castro e quero dedicar essa comenda a Estênio Martins Gonçalves 
e Maria José Gonçalves, que fizeram muito também nesse Município de 
Mucajaí. Muito obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado à 
senhora, e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão.

 SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0408/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Convalidar o afastamento do servidor Jackson Teixeira 
da Silva Junior, que viajou para o Município de Mucajaí/RR, no dia 
20.07.2018, para realizar serviço deste Poder, sem ônus de diárias para 
esta 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 0409/2018

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

RESOLVE
Art.1° Convalidar o afastamento do servidor André Leite de 

Sousa Junior, que viajou para o Município de Alto Alegre/RR, no dia 
20.07.2018, para realizar serviço deste Poder, sem ônus de diárias para 
esta 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 0410/2018

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar afastamento da servidora Élissan Paula 

Rodrigues e Silva, para viajar com destino a Cidade de São Paulo/SP, 
saindo no dia 28.08.2018 e retornando no dia 31.08.2018, para participar 
do Evento da Associação Brasileira de Televisão e Rádios Legislativas, 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

professora há 23 anos, pedagoga, e mestranda em Ciência da Educação; 
José da Silva Melo, o Zé Borracha, paraense, funcionário público do 
município; Cleude Rodrigues Diolino, o Vereador Kekeu, baiano, 
representante da comunidade de agricultores; Edmilson de Oliveira 
Rodrigues, roraimense, técnico em agropecuária e hoje é professor 
concursado; Rubenilson Ramos Moura, roraimense, há 23 anos atende 
a comunidade com respeito e carinho, atua no hospital de Mucajaí; 
Francisco Arraes de Andrade, cearense, chegou em Roraima em 1977, foi 
agraciado pelo Ministério da Cultura com o Prêmio de Produtor Modelo; 
Maria de Lourdes de Souza e Souza, a Maria do bolo, maranhense, chegou 
em Mucajaí em 1978, funcionária pública e trabalha com doces e salgados 
e faz o melhor caldo da cidade.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” a 
Senhora Maria de Lima Neta, a Vó Baiana, mãe de Édio Lopes, Deputado 
Federal e esposo de D. Neguinha e Dioceone Vasconcelos da Silva; e os 
Senhores Antônio Carlos de Jesus e Jair Barbosa de Oliveira. Convido 
para fazer a entrega da Comenda o Senhor Governador Anchieta Junior, 
indicação do Deputado Joaquim Ruiz.
 Dioceone Vasconcelos da Silva, natural do Rio Grande 
do Norte, trabalha em projetos sociais, destacando a terceira idade, na 
secretaria de Ação Social. Antônio Carlos de Jesus, maranhense, chegou 
em Mucajaí em 1978, agricultor do Rouxinho, foi o primeiro magarefe 
de Mucajaí; Jair Barbosa de Oliveira, paraibano, chegou em Mucajaí em 
1983, desbravador da Colônia de Apiaú e é massagista.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Valtenir Nunes da Silva, Edivaldo Silva dos Santos, Andreia 
Alexandra Magrini, Ednon da Silva Nobre. Convido para fazer a entrega 
da Comenda a Senhora Deputada Lenir Rodrigues.
 Valtenir Nunes da Silva, natural de Goiás, professor, mestre 
no Ensino de Ciências e Matemática, ex-vereador do município; Edivaldo 
Silva dos Santos, baiano, agricultor, chegou em Roraima em 1988; 
Andreia Alexandra Magrini, pedagoga, professora de canto, responsável 
pelo projeto “Cante e Encante”; e, Ednon da Silva Nobre, paraense, mora 
há 20 anos em Mucajaí e atualmente é marceneiro.
 Homenagem “in memorian” ao Senhor Manoel Raimundo 
da Silva Filho, o Quibeiro. Convido para fazer a entrega da “Comenda 
Orgulho de Roraima” o Senador Romero Jucá, indicação do Deputado 
Valdenir Ferreira. O Quibeiro começou a trabalhar com apenas oito anos, 
vendendo quibe nas ruas de Mucajaí, para ajudar na renda da família, e 
mais tarde trabalhou como inspetor da escola Nascimento Filho.
 Convido para receber a “Comenda Orgulho de Roraima” os 
Senhores Antônio Rodrigues de Moura; Maria de Fátima Almeida Vieira; 
Ernandes Dantas da Silva. Convido para fazer a entrega da Comenda o 
Senador Romero Jucá, autor da indicação.
 Antônio Rodrigues de Moura, chegou em Roraima em 
1970, empreendedor, iniciou suas atividades comerciais em 1983, seu 
supermercado funciona até hoje na Avenida principal do município, 
tornando-se, portanto, referência na cidade, assim Moura participa 
ativamente do desenvolvimento do município gerando emprego e 
renda, contribuindo para o desenvolvimento do município de Mucajaí. 
Maria de Fátima Almeida Vieira, filha de Mucajaí, a professora merece 
reconhecimento pelo trabalho dedicado à educação do município, começou 
a lecionar em 1973 e segue até os dias de hoje; Ernandes Dantas da Silva, 
professor, cantor, compositor, jornalista, escritor, cresceu inspirado pela 
tradição da Paixão de Cristo de Mucajaí, onde atuou inclusive no papel de 
Jesus Cristo, por seu total compromisso, sempre representa o município 
nos eventos culturais do estado.
 Neste momento o Senhor Hernani recitará uma poesia.
 O Senhor Hernani – Boa noite a todos, essa poesia é também 
uma homenagem ao povo do Mucajaí.
  “Saudades não tem fim, na roda de pescadores quantos 
amores; Tantos sonhos se tornaram realidade; O rio é o seu, o meu 
Mucajaí; Batelão, canoa, barco por aqui trouxeram saudades; A vila que se 
fez cidade, outras paisagens; O progresso foi chegando pelo rio, com ele 
veio a fé, Nossa Senhora, Ricardo, padre em santo, povo em glória, missa 
e batismo; A ponte ligou as estradas, por baixo da ponte outras águas, 
outras lendas, outros brasis; Rufina pescou e foi pescada, fisgou surubim, 
pirarara, cobra grande, mãe do rio; Do sul e também do nordeste, povo do 
agreste, chegaram com sonhos no seu mais, plantaram gado, arroz, milho 
e feijão; Nas festas juninas cantaram o rei do baião; No meu carimbó 
tem baião, Pinduca, Luiz Compadão, puxa a rede pescador; tem Maria, 
Salomão, tem Estênio com seu bandolim, tem Zé do Banjo e o pandeiro 
do João Quininha; Tem minhas dores e amores, vidas em cores; Sagradas 
e profanas paixões; Com essa gente construí minhas estórias, hoje canto 
emocionado nossas glórias, saudades não tem fim.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Hernani, pelas 


