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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2710ª SESSÃO, EM 21 DE AGOSTO DE 2018
56º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=    ORDINÁRIA    =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.

 Às nove horas do dia vinte e um de agosto de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima décima Sessão Ordinária do quinquagésimo sexto Período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier– Convido a Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Primeira-Secretária ad hoc.
 Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em 
nome do povo roraimense, declaro aberta a presente Sessão. 
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lida a ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão a 
Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior. 
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:  Ofício nº 2126, 
de 10/08/18, do Secretário de Estado da Saúde de Roraima, solicitando o 
agendamento do calendário para o dia 30/10/2018 para apresentação em 
audiência pública do relatório detalhado do 1º Quadrimestre. 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:  Indicação nº 327, de 
15/08/18, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, para criação por meio 
de decreto da Escola Estadual Indígena Manelino Germano Salvador, 
localizada na comunidade indígena do Jabuti, município de Bonfim/
RR;  Indicação nº 328, de 16/08/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, 
para recuperação da vicinal do Vila Nova, localizada no município de 
Mucajaí; Indicação nº 329, de 16/08/18, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, para recuperação da vicinal do Penha, localizada no município de 
Mucajaí;  Indicação nº 330, de 16/08/18, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, para recuperação da vicinal 15 do Apiaú, localizada no município 
de Mucajaí; Indicação nº 331, de 16/08/18, de autoria do Deputado Izaías 
Maia, para recuperação da vicinal 20 do Trairi, localizada no município 
de Rorainópolis; Indicação nº 332, de 16/08/18, do Deputado Izaías 
Maia, para recuperação da vicinal 03 do Trairi, localizada no município 
de Rorainópolis; Indicação nº 333, de 16/08/18, do Deputado Izaías Maia, 
para recuperação da vicinal 13 do Trairi, localizada no município de 
Rorainópolis; Indicação nº 334, de 16/08/18, do Deputado Izaías Maia, para 
recuperação da vicinal 34 do Trairi, localizada no município de Caroebe; 
Indicação nº 335, de 16/08/18, do Deputado Izaías Maia, para providências 
nas máquinas paradas, no município de Rorainópolis;  Requerimento nº 
076, de 14/08/18, do Deputado George Melo, Vice-Presidente da comissão 
especial interna, requerendo prorrogação de prazo por igual período; 
Memorando nº 067, de 15/08/18, do Deputado Marcelo Cabral, informando 
sua ausência do Plenário desta Casa Legislativa no dia 15 de agosto do 
corrente ano; Memorando nº 256, de 15/08/18, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, informando sua ausência do Plenário desta Casa Legislativa 
no dia 15 de agosto do corrente ano; Memorando nº 040 de 15/08/18, do 
Deputado Oleno Matos, informando sua ausência do Plenário desta Casa 
Legislativa no dia 15 de agosto do corrente ano; Memorando nº 008, de 
15/08/18, de autoria do Deputado Dhiego Coelho, informando sua ausência 
do plenário desta casa legislativa no dia 15 de agosto do corrente ano; 
Memorando nº 061, de 16/08/18, de autoria da Deputada Ângela Águida 
Portella, informando sua ausência do Plenário desta Casa Legislativa 
no dia 16 de agosto do corrente ano; Memorando nº 68, de 16/08/18, do 
Deputado Marcelo Cabral, informando sua ausência do Plenário desta Casa 
Legislativa no dia 16 de agosto do corrente ano; Memorando nº 082, de 
16/08/18, de autoria do Deputado Jalser Renier, justificando sua ausência 
do Plenário desta Casa Legislativa nos dias 15 e 16 de agosto do corrente 
ano; Memorando nº 25, de 16/08/18, de autoria  da Deputada Aurelina 
Medeiros, justificando sua ausência do Plenário desta Casa Legislativa nos 
dias 14, 15 e 16 de agosto do corrente ano; Memorando nº 034, de 20/08/18, 
do Deputado Jorge Everton, justificando sua ausência do Plenário desta 
Casa Legislativa nos dias 15 e 16 de agosto do corrente ano; Memorando nº 
28, de 20/08/18, do Deputado Valdenir Ferreira, justificando sua ausência 
do Plenário desta Casa Legislativa no dia 16 de agosto do corrente ano. 
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doutoras Elaine Bianchi e Elba Amarante por essa grandeza que tiveram 
em recuperar esse dinheiro para destinar às pessoas do estado de Roraima 
e também para contribuir. Deputado Joaquim, eu queria fazer uma nota 
de repúdio a essa pessoa do Rio Grande do Sul que nada tem a ver com 
Roraima, e emite opiniões que não são devidas, não são concretas, não são 
reais ao nosso estado. Se ela não tem conhecimento, então, que se cale. 
Não a conheço, não sei quem é, mas deve ser, no mínimo, participante de 
ONGs. Me desculpem aqueles que gostam de ONGs, mas é por isso que nós 
estamos aqui com essa iminente crise muito grave. A população de Roraima 
não sabe a extensão da sua gravidade. Começou agora esse final de semana 
em Pacaraima e pode se estender a qualquer outro município do estado de 
Roraima. Eu quero parabenizar Vossa Excelência e lhe dar os parabéns por 
esse pronunciamento.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua - E, aproveitando 
este momento, faço um apelo a essas duas grandes mulheres do nosso 
estado, para que os próximos precatórios, e há uma previsão aí de mais de 
um milhão de reais para ser liberado, que sejam aplicados novamente na 
saúde pública, na compra de medicamentos, que é outro grande drama que 
nós estamos vivendo. Muitas pessoas criticam o gestor público e criticam, 
muitas vezes, com razão, porque desconhecem que a gente tem um limite 
no Sistema SUS para compra de medicamentos, isso tanto faz, sei porque 
já fui prefeito, tanto nos municípios quanto nos estados. Você tem uma 
limitação para compra de acordo com a população. Nós não temos senso 
do processo migratório, mas é como se eu estivesse na minha casa, eu, 
minha mulher e quatros filhos e, de repente, recebo três sobrinhos para 
morar na casa aumentando a despesa com água, luz, telefone, com remédio, 
com alimentação, mas não aumenta a receita de quem está sustentando a 
casa. E o SUS é assim, o aumento da transferência do recurso para o PAB, 
para todos os programas sociais, tanto dos municípios quanto do Estado de 
Roraima, vai depender do censo feito pelo IBGE que vai dar o retrato exato 
da população do estado e aí você tem um aumento significativo, desde que 
a população cresça. Teve um caso no Alto Alegre que a população reduziu 
e eles perderam o recurso na área da saúde e educação. Assim funciona 
também com o FUNDEB, antigo FUNDEF. Você faz o censo e de acordo 
com o número de alunos, de estudantes, você recebe o recurso para 
investimentos na educação. Os recursos não aumentaram, mas as despesas 
duplicaram. Eu não estou fazendo nenhuma defesa de A, B, ou C, esse é 
um retrato fiel do nosso estado. Além de uma crise generalizada na saúde 
pública brasileira por causa da falta de investimento na área de saúde... e 
olha que o sistema de saúde SUS é considerado um dos melhores sistemas 
do mundo, mas ele precisa de investimento para que a gente possa ter uma 
saúde pública de qualidade. Portanto, dentro desse contexto, Deputada 
Aurelina, faço esse apelo a doutora Elba, a doutora Elaine, primeiro pela 
brilhante ideia de tomarem essas decisões e, agora, que está sendo liberado 
mais um milhão em precatórios... Nesse momento de crise que nós estamos 
passando, agora, que seja colocado para aquisição específica dos remédios 
básicos que faltam na rede pública do nosso estado, porque, quando é para 
o estado, ele passa para as unidades de saúde pública dos municípios, no 
caso dos hospitais estaduais que existem nos municípios do interior do 
nosso estado. Então, esse é um apelo que eu faço. Eu tenho informações 
que a situação do Hospital Infantil de Boa Vista também é crítica devido 
a essa demanda de imigrantes venezuelanos para o estado e sem nenhum 
suporte de apoio do governo federal, para que esses próximos precatórios 
sejam transformados em remédio para a população do nosso Estado. É 
esse tema que estou trazendo para o Poder Legislativo, Deputada Lenir, 
muito sensibilizado com a grandeza da atitude dessas mulheres, e o nosso 
estado tem essa felicidade de grande parte da área pública do nosso estado, 
hoje, estar sendo tocado por mulheres, pois elas são extremamente mais 
sensíveis que os homens, desde o momento em que dar a luz, que é mãe, 
há uma sensibilidade muito maior do que a nossa. Eu quero deixar os meus 
parabéns, em nome dessas mulheres, para todas as mulheres aguerridas que 
tocam o nosso estado.
 Concedo o aparte ao Senhor Deputado Oleno Matos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos - Deputado 
Joaquim, obrigado pelo aparte. Eu queria só aproveitar o gancho da sua fala 
e falar sobre uma publicação que fiz em rede social, no domingo, de uma 
forma bem ríspida, coisa que não é nem o meu estilo. Mas em função da 
ausência do governo federal, da falta de preocupação do Presidente Michel 
Temer com que está acontecendo no estado de Roraima, eu me manifestei 
de forma bastante enfática e dura contra ele, inclusive dizendo que não o 
sentia como homem preparado para ser presidente do nosso país. Manifestei 
que esse sentimento não é do Deputado Oleno, do cidadão Oleno, mas é 
de quase cem por cento da população brasileira. Ele está agindo de forma 
completamente equivocada com relação essa crise migratória no nosso 
estado. E o senhor falou bem quando disse que ele está confundindo o 
momento político com um momento eleitoral, e a população roraimense 

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, tem dois oradores inscritos: Joaquim Ruiz e Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhores presentes no Plenário, depois 
de tantas notícias ruins, a situação das nossas fronteiras, a mídia nacional 
vendendo um produto, uma informação errada para a opinião pública 
brasileira, vários brasileiros de outros estados denegrindo a imagem do 
povo de Roraima, sem conhecer a nossa realidade. Infelizmente a grande 
maioria dos nossos compatriotas de outros estados não conhecem a 
formação cultural do nosso estado, não tem noção sobre a Amazônia. Eu 
tive a oportunidade de ouvir, Deputado Oleno, uma moça do Rio Grande 
do Norte, dizendo que estamos próximos do rio Amazonas e denegrindo a 
imagem de nós que moramos aqui em Roraima. Para você ver, uma pessoa 
esclarecida, mas não tem noção do que é a Amazônia. Estamos há mais 
de 790 quilômetros do Rio Amazonas. Então, essa é a distorção que a 
mídia brasileira jogou para opinião pública, em relação a situação do nosso 
estado. E, em contrapartida, o governo brasileiro querendo transformar essa 
situação da fronteira, que é uma situação seríssima e grave, e eu coloquei 
isso há um ano. Não sou a mãe Diná, mas estava previsto que essas 
coisas aconteceriam, querendo jogar no colo da governadora do estado a 
culpabilidade, querendo transformar em um ato político... Santa paciência! 
Independente de cor partidária, de quem vive no nosso estado e sabe a 
situação que nós estamos vivendo.
 Deixando esse tema de lado. O que me traz aqui é uma notícia 
boa. O Ministério Público do Estado e Tribunal de Justiça de Roraima são 
precedidos por duas grandes mulheres e estão dando o tom de como gerir um 
órgão público. De um lado a Doutora Elba, no Ministério Público, do outro 
lado a Doutora Elaine, tomaram uma decisão inédita em nível de Justiça e 
de Ministério Público no Brasil. Se os outros estados tomarem essa decisão, 
que elas vêm tomando aqui, a gente pode contribuir para mudar o quadro 
social brasileiro. Os precatórios iam para o fundo nacional do Ministério 
Público, todos os precatórios vinculados ao Ministério Público. Pois bem! 
Elas pesquisaram o caminho legal, analisaram a parte jurídica e começam 
a decidir que esse recurso, cujas multas são realizadas no nosso estado, 
ou seja, paga por contribuintes do nosso estado deveriam permanecer em 
Roraima, veja a grandeza dos atos. A primeira decisão, em relação aos 
precatórios do município de Cantá, foi para servir a sociedade, recuperando 
e reformando praças públicas. Um município carente sofrendo também com 
o processo migratório, sem recursos para tocar determinados tipos de obras, 
às vezes, inadimplentes pela burocracia, criada pela estrutura de Brasília, 
foi beneficiada com mais de 700 mil reais para recuperação e reforma de 
praças públicas. Esse é o lado do lazer, onde o cidadão de uma cidadezinha 
do interior se encontra com a sua família, com a sua namorada, o bate papo 
da tarde, o sorvete da noite com seus netos, com seus filhos. É assim que 
funciona o lazer de uma cidade pequena do interior do Brasil. Por outro 
lado, elas tomaram uma outra decisão quanto aos precatórios, Deputado 
Gabriel, de Boa Vista, elas poderiam direcionar para a prefeitura de Boa 
Vista, mas só que a prefeitura de Boa Vista tem uma estrutura financeira 
extremamente sólida, porque de oito anos para cá o FPM, diferente do FPE, 
dobrou depois de uma ação judicial que a prefeitura ganhou. Então, além 
de uma boa administração, há uma estrutura extremamente sólida, e o que 
fizeram? Direcionaram os precatórios, Deputado Masamy, para a aquisição 
de dez ambulâncias e de uma UTI móvel. Esse é o lado de que nós estamos 
mais precisando, da mão estendida do estado brasileiro, cujo governo 
central está de costas para Roraima. E o que fez essas duas mães, mulheres 
extremamente competentes e com uma visão de futuro? Determinaram que 
os precatórios de Boa Vista fossem direcionados para a aquisição de dez 
ambulâncias para servir o estado, não o governo do estado, porque essas 
ambulâncias vão ser direcionadas para o atendimento dos municípios e 
uma UTI móvel, Deputado Oleno, que vai salvar centenas de vidas, pois 
não temos uma UTI móvel hoje no nosso estado. Não é uma UTI do ar, é 
uma UTI móvel com a qual poderemos salvar pacientes em estado grave 
próximo da capital ou vítima de acidentes, ocorridos na área urbana do 
Município de Boa Vista. Então, quero registrar esses dois fatos aqui na 
Casa pela inovação que essas duas mulheres adotaram no nosso estado e 
que, com a absoluta certeza, farão com que outros estados se espelhem, 
principalmente aqueles mais carentes no nosso Brasil, os que estão no norte 
e nordeste, onde há mais precatórios para serem resolvidos e transformados 
em benefício para a sociedade.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
- Obrigado, Deputado Joaquim, Presidente, demais colegas. Só para 
engrandecer o seu pronunciamento, Deputado Joaquim, e parabenizar as 
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expedido pelos órgãos de segurança lá da Venezuela. Que eles venham com 
as vacinas. Que eles entrem com toda estrutura da legalidade. Agora o que 
não pode acontecer é o que está acontecendo, entre dez pessoas de bem, 
entram onze bandidos. Ora, Deputado Oleno, a Venezuela está em uma 
crise tão grande, isso a mídia nacional não diz, que o Governo Nacional da 
Venezuela liberou a cadeia pública de San Felix, abriu a cadeia porque os 
presos estavam passando fome. Está lá na impressa da Venezuela que foi 
um ato de bondade do presidente Maduro. Não foi não. Os presos estavam 
passando fome, não tinha alimento para atender os presos. Imagina para 
onde eles foram? Para onde eles vieram? Para o Brasil. Então, eu gostaria 
de me solidarizar com o povo do meu estado, com a representante eleita, 
a governadora Suely Campos, e de parabenizar as outras duas mulheres 
que representam o Ministério Público do nosso estado e a que representa a 
Justiça de Roraima.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente e demais 
parlamentares aqui presentes, há vários meses atrás, eu dei entrada nesta 
casa pedindo que fosse criada uma comissão para investigarmos a situação 
dos imigrantes, da liberação de verbas, dos milhões que o governo federal 
diz que vem para cá. Eu acho que esse dinheiro não está chegando aqui, 
porque, a cada dia que passa, a miséria aumenta nos sinais, nas portas dos 
restaurantes, farmácias, e em todos os pontos aqui desta cidade: mães, 
crianças renascidas nos colos das mães, pedindo esmola. Eu pedi a criação 
dessa comissão e parece que até agora ninguém deu importância para a 
criação dessa comissão, muito bem. Nós fomos manchete em rede nacional. 
Em todas as emissoras de TV. Podem meter a chibata em um comerciante 
lá em Pacaraima, quebraram a cabeça do cara, fizeram a limpa, roubaram 
tudo que era dele. Ele escapou e disse que só quer trabalhar e não ser 
agredido. Pacaraima é o estopim, a qualquer momento uma desgraça, uma 
tragédia maior, vai acontecer ali. Aqui não é diferente, ninguém está dando 
importância e as autoridades não falam a verdade porque dizem: Ah não, 
trinta mil venezuelanos! Conversa fiada, aí viram que não dá mais para 
enganar. Hoje dizem que tem 70 mil. Aqui, tem mais 300 mil venezuelanos, 
basta você ir ao mercado de trabalho, da lanchonete às empresas. Basta 
você ir em qualquer lugar que você vai ver os venezuelanos, e, aí, em rede 
nacional disseram o seguinte, para você ver que o tempo é o senhor da 
verdade... 
 Há vários anos eu falo aqui, no rádio e na televisão também: 
vamos resolver o problema da energia! Temos aqui Deputados federais 
que fazem parte da Comissão da Energia no Congresso Nacional e não 
fazem nada, não explicam nada para o povo e a falta de energia continua. 
E para você ver quer Deus é tão poderoso e faz as coisas certinhas... Os 
venezuelanos não estão entrando, eles estão invadindo, aí as autoridades 
em Brasília, que não conhecem a miséria, a falta de energia, o desemprego, 
a violência que toma conta do estado, dizem não! A fronteira tem que ficar 
aberta, temos o acordo internacional que tem que liberar para quem quiser. 
Ora, se o Ministro viesse aqui, não passasse de avião, e ficasse 24h aqui, 
eles descobririam a verdade, porque, nos abrigos que estão só venezuelanos, 
é confusão, briga, drogas, violência, assalto, desrespeito, os caras tomando 
banho no meio da rua, uma verdadeira desobediência à lei. Então, eu 
pergunto: Por que a criação dessa comissão? Ontem, já disseram que o 
governo federal mandou 146 milhões, já mandou 190, já veio 13 milhões dos 
Estados Unidos, mais um milhão de euros da Itália. Cadê esse dinheiro? Só 
se ver pessoas na miséria. As crianças todas sujas, pedindo comida. Não há 
policiamento ostensivo aqui para acabar com isso. Na verdade, a Venezuela 
está entrando com 30 milhões de miseráveis, famintos e desempregados, 
juntos com bandidos e tomando conta do estado de Roraima. Nós temos 
600 mil habitantes. Eu ando o sul do estado, vicinal por vicinal, casa 
por casa, e vários lotes já foram invadidos por venezuelanos, no sul do 
estado. Aqui, estão entrando em casas, em apartamentos, em condomínios 
e ainda dizem: Vamos entrar aqui! Porque apareceu um doido que disse: 
podem entrar, tomar conta da área, porque para Justiça tirar vocês, vai dar 
trabalho. Aí os caras pegaram corda. E o que vai acontecer? O cara tem um 
patrimônio, lutou a vida toda, o cidadão chega invadindo, vai para bala. 
Vai morrer. Ou morre o dono da propriedade, ou morre o venezuelano que 
vai entrar. Meteram a chibata nos venezuelanos em Pacaraima, e, aí, o que 
o governo federal fez? Mandou a força nacional, pagando milhões para 
acalmar os ânimos porque quem manda são os venezuelanos. Não está 
dando para entender. Eu não faço parte do grupo político do governo, mas 
eu gostaria de dizer que a governadora, mais uma vez, está tentando impedir 
a entrada desorganizada, desenfreada dos venezuelanos, porque isso aqui é 
uma tragédia anunciada. Meu amigo, só quem não quer ver... Eu gostaria 
mais uma vez de pedir a essa casa, comandada pelo Presidente Jalser, que 
se crie essa comissão para investigarmos. Cadê esses milhões, cadê esse 
trabalho que está sendo feito pela organização, pelos militares, para dar 
tudo de bom para os venezuelanos, porque, o que você vê, é uma miséria 
espalhada na capital e no interior e não tem controle. Continuam entrando 

não está preocupada com isso, estamos preocupados com essa situação 
que a gente vive hoje, com a rodoviária completamente abarrotada no seu 
entorno de venezuelanos, aquela região do São Vicente, parece mais uma 
cidade venezuelana do que Boa Vista, e vários outros locais como aquela 
área do Caimbé onde reina a prostituição e diversas outras áreas que ele, 
a Ministra do Supremo, deveriam fazer uma visita para acompanhar, viver 
e sentir de perto essa situação que estamos vivendo. Tenho dito e reitero 
que os Direitos Humanos devem funcionar, tanto para o migrante quanto, 
também, para o povo que é originário da sua localidade. Hoje, o que estamos 
observando por parte do governo federal, por parte de pessoas que sequer 
conhecem o estado e a nossa localidade, que se fala muito em Direitos 
Humanos para quem está vindo nesse processo migratório, e estamos 
esquecendo do nosso povo, dos nossos direitos e que o povo de Roraima 
precisa também de ter paz. Essa crise migratória é um problema que aflige 
o mundo e não vai ser Roraima que será a tábua de salvação da Venezuela. 
Ontem, o Doutor André Paulo, promotor de Justiça aqui do nosso estado, 
em um brilhante artigo, que circulou na internet ontem e hoje no Estadão, 
e deixa bem claro que esse problema é matemático, é a matemática que 
não bate. A cada dia entram 800, 1000, venezuelanos em nosso estado e até 
hoje, no processo de interiorização, a união não deu conta de levar nem mil 
venezuelanos para fora do estado. Então, é matemático, não cabe, e não vai 
caber, não está cabendo. Então, eu reitero aqui, aproveitando a sua fala, essa 
necessidade do governo federal, sim, tratar com seriedade, como deve ser 
tratado o problema e não politicamente, porque, de forma surpreendente, 
apesar dos nossos apelos há mais de dois anos, ontem, em função de uma 
movimentação política, o Governo começou a dizer que talvez possa fechar 
a fronteira, começou a dizer que já dá para pensar em arrumar a questão do 
Linhão de Tucuruí... Quem é que está fazendo ação política neste momento, 
somos nós? Não. Nós estamos até buscando o instinto de sobrevivência. 
A gente está com o nosso alerta ligado de que o problema chegou em um 
ponto que pode não ter volta mais. A nossa preocupação é essa, quem está 
agindo com politicagem, aproveitando o momento para tentar praticar 
aqui o que venho falando, a teoria do caos, é o governo federal. E isso é 
lamentável, porque Roraima é uma entidade da federação e merece todo o 
respeito, como todas as outras 26 unidades.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Obrigado, 
Deputado Oleno. Peço que insira o aparte do Deputado Oleno ao meu 
pronunciamento. Quero encerrar, dizendo o seguinte, Deputado Oleno, 
pasmem senhores, o candidato do meu partido à presidência da República 
faz um pronunciamento criticando o povo de Roraima, o senhor Ciro 
Gomes, sobre os atos ocorridos em Pacaraima. O Ciro Gomes, nem no 
Ceará, ele vive. Ele vive citando exemplos de escolas de referência, em 
nível de Brasil, no Ceará, como se a gente não conhecesse os dados. Aliás, 
ele é conhecido mesmo, Deputados, por ter sido marido da Patrícia, e 
tentou bater na Patrícia. Qual é a moral que esse cidadão tem de falar do 
povo de Roraima? Ele veio aqui ver os venezuelanos morrendo de fome, 
aqueles os quais o governo colocou quatro mil em abrigos e os restantes 
estão fora? Ver as crianças desnutridas? A capacidade de solidariedade do 
povo do nosso estado, tem um limite que é o seu limite financeiro, que é a 
sua renda e não existe mais essa capacidade por esse processo migratório 
constante que entra no nosso estado. Agora, o que o governo brasileiro faz? 
Pega o médico, o engenheiro, e manda para os outros estados, foi numa 
faixa de quatrocentos e poucos bons profissionais da Venezuela, e o que 
fica aqui? O povo que não tem escolaridade, meninas de quinze e dezesseis 
anos grávidas já com filho no colo. Porque lá não tem mais os programas 
sociais. Depois que o Lula foi preso acabaram. E esse é o caos que se 
instalou em Roraima. E ficam esses senhores donos da verdade, doutor 
Pedro Duque, querendo fazer média na mídia nacional para melhorar o seu 
ibope, que está lá em baixo, dizendo que foi um horror o que foi praticado 
lá em Pacaraima. Não é. É a situação desesperadora de um povo que está 
sendo agredido, em toda sua estrutura. Na estrutura familiar, na segurança. 
Muitos estão vindo para cá e passando fome e vão assaltar, roubar, matar, 
vão entrar no tráfico. Porque não tem nem sequer esperança de vida. Eles 
saíram da fome e vieram para cá sem nenhuma expectativa de vida, sem 
nenhuma esperança de vida. E está, aí, esse caos formado aqui. Se fosse lá 
na fronteira do Rio Grande do Sul... Por muito menos do que isso, fizeram 
uma guerra da cisplatina, por muito menos do que isso, o Brasil teve as 
relações cortadas! Aí valeu, Deputado Oleno, em relação ao Paraguai, 
porque derrubaram um Presidente da República lá, aí o Brasil fechou. 
Criou vários embargos na fronteira, criou um monte de dificuldades. Lá 
na área rica e próspera do Brasil vale. Aqui no primo pobre do extremo 
Norte do Brasil, não, eu não posso fechar a fronteira. O Peru já fechou, já 
está exigindo passaporte. O Chile já está exigindo passaporte. A Colômbia, 
com quatrocentos mil venezuelanos dentro do seu país, já começa a fazer 
restrições. Nós não queremos aqui deixar de receber os venezuelanos, mas 
precisamos de uma segurança mínima, de um atestado de bons antecedentes 
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 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, para a Ordem do Dia não há quórum.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito aos Senhores 
Deputados que se encontram na Casa para que retornem ao Plenário para 
que possamos deliberar sobre as matérias que estão na Ordem do Dia. 
 Suspendo a Sessão por cinco minutos para que as assessorias 
comuniquem aos Deputados que estamos na Ordem do Dia.
 Após o tempo estipulado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Solicito mais uma vez que a Primeira-Secretária proceda à 
verificação de quórum.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente não há quórum para a Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
transferimos a Ordem do Dia para a próxima Sessão.
 Passaremos agora para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, gostaria de pedir a atenção especial do 
Deputado Oleno, como também da imprensa da Casa, para deixar registrado 
aqui que na semana passada, salvo engano na quarta-feira, fiz aqui um 
pronunciamento sobre a migração da Venezuela. A migração que chamei 
inclusive de invasão de venezuelanos no nosso país, que culminou com a 
violência de pessoas comuns, da sociedade civil, de forma desorganizada, 
inclusive, retalhando um ataque a um comerciante em Pacaraima. Alertei 
para uma possível guerra civil, que nada mais é do que a violência extrema 
entre a sociedade, e não os órgãos de segurança, mas a sociedade civil 
contra civis. O Palácio do Planalto emitiu nota dizendo que esta é uma ação 
meramente política, no nosso estado, ou seja, diminuindo cada vez mais e 
desconsiderando essa grande tragédia que está acontecendo na Venezuela, e 
que nós não temos nada a ver com isso, e que se não tomarmos providências 
enérgicas urgentes para que o governo federal cumpra o seu papel, nós 
vamos ter realmente uma guerra civil. Nós não vamos ter violência apenas 
no município de Pacaraima, vai acontecer em Boa Vista, e vão começar sim 
a matar. Nós sentimos isso porque a população está altamente revoltada e já 
está anunciada esta grande tragédia. Portanto, registro hoje aqui novamente 
que não acabou, isto não é somente um incidente localizado no município 
de Pacaraima, é algo que pode se tornar muito mais grave, em especial na 
capital de Boa Vista. Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão, às onze horas e quarenta e seis 
minutos, convocando outra para o dia 23, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela A. Portella, Brito 
Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, 
Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.
  

ATA DA 2713ª SESSÃO, EM 11 DE SETEMBRO DE 2018
56º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=    ORDINÁRIA    =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia onze de setembro de dois mil e 
dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima décima terceira Sessão Ordinária do quinquagésimo sexto 
Período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum regimental para a 
abertura dos trabalhos.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
presidente, não há quórum regimental.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
regimental, suspendo a abertura da Sessão pelo tempo regimental de dez 
minutos.
 (Após o tempo estipulado).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação de quórum regimental para a 
abertura dos trabalhos.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
presidente, já há quorum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão. 
 Convido o Senhor Deputado Gabriel Picanço para atuar como 

ali. Pacaraima não tem mais brasileiros, tudo é venezuelano. Eles estão 
invadindo as casas, estão roubando tudo que tem lá, ameaçando as pessoas. 
Acho que é hora do estado de Roraima se unir ao governo do estado, 
esquecer o momento político, pois estão todos preocupados em pedir voto e 
abandonam o estado de Roraima. Ninguém quer saber do estado, trabalhar, 
ser vereador, deputado, senador ou governador em um estado como está o 
estado de Roraima, com miséria, fome e desemprego, onde os venezuelanos 
estão tomando conta de tudo, roubando, batendo, matando e sendo mortos, 
não vale a pena não! Então, acredito que precisamos nos unir para criarmos 
uma comissão para investigar porque essa é uma tragédia anunciada. É a 
invasão de 30 milhões de venezuelanos famintos e desesperados, já que 
o governo federal dá esse apoio para eles entrarem, mas não dá apoio e 
recursos para ninguém, nem para o governo e nem para a prefeitura. Acho 
que é a hora do estado de Roraima se levantar, ordeira e pacificamente, 
juntamente com a classe política e as forças desse estado, para mostrarmos 
que nós existimos e para mostrarmos que o Supremo Tribunal Federal e o 
Superior Tribunal de Justiça não mandam em um estado onde a miséria está 
tomando conta. Alguém tem que falar isso para as autoridades, e ninguém 
teve essa coragem até agora. Então, é hora de criarmos essa comissão com 
os políticos de Roraima e esquecermos um pouco a campanha política 
para defendermos o estado que está à beira da falência total, à beira da 
miséria. Os hospitais estão sem recursos para crianças e adultos, tudo 
está abandonado e todo mundo só está olhando as coisas acontecerem, e 
só estão preocupados com a eleição e com os votos, quando na verdade 
deveriam estar preocupados com a energia e com essa miséria trazida 
pelos venezuelanos. Pois, enquanto a miséria se instala aqui, o Presidente 
Maduro dança rumba, “la corumba” no seu gabinete, demonstrando que 
não está nem um pouco preocupado com a situação do seu povo e nem 
com o estado de Roraima. Dia 08 de outubro volto ao meu programa de 
televisão e a primeira coisa que eu vou colocar no ar é esse vídeo que 
mostra o Presidente Maduro dançando rumba e merengue em seu gabinete, 
rindo da cara do povo brasileiro e demonstrando que não está nem aí para a 
miséria do seu povo e do estado de Roraima, enquanto o governo federal e o 
Supremo Tribunal Federal, empurram goela a baixo o que querem. Isso está 
errado, porque nós, graças a Deus, ainda temos o pão de cada dia, enquanto 
outros não têm nem o que comer, estão desempregados e indo embora do 
estado de Roraima.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Parabéns, Deputado Izaías Maia, pelo seu pronunciamento. Gostaria de 
me solidarizar com vosso pronunciamento e dizer que devemos fazer 
um apelo para que o Ministério Público Federal investigue essas ONGs 
que estão incitando os venezuelanos nos abrigos, dizendo que eles têm 
direito de invadir propriedades e que só serão retirados através da Justiça 
brasileira. Acho que devemos criar essa comissão urgentemente, Deputado 
Izaías Maia, para fazermos um apelo ao Ministério Público Federal e a 
Polícia Federal que investiguem esses abrigos e prendam aqueles que estão 
incitando a desordem em nosso estado. Parabéns pelo seu pronunciamento 
e conte com meu apoio. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – E para encerrar, 
digo que estamos conversando muito e nenhuma decisão é tomada, e 
quem dá as ordens é o Supremo Tribunal Federal, com todo respeito aos 
ministros, que não conhecem a realidade do nosso estado de Roraima. 600 
mil habitantes, milhares de desempregados, e aumentou agora porque o 
brasileiro trabalhador cobra R$ 1.000,00 para trabalhar, enquanto que o 
venezuelano cobra R$ 150,00 pelo mesmo trabalho. Quer dizer, a mão de 
obra brasileira está dispensada, ninguém quer, porque preferem ficar com a 
mão de obra mais barata. Então, mais uma vez parabenizo a governadora, 
mesmo não fazendo parte do grupo político dela, mas, mais uma vez, a 
governadora deu entrada a um pedido de providências para o fechamento 
dessa fronteira e isso tem que acontecer, pois a doença, a miséria, a fome, 
microcefalia, poliomielite, sarampo, e tudo o que não presta, estão matando 
até em Manaus, com dois milhões e meio de habitantes, depois de passar 
por aqui, imagine aqui que tem pouco mais de 600 mil habitantes, é bem 
ligeirinho. Vamos deixar de conversa fiada, esquecer campanha eleitoral, 
endoidando atrás de voto, pois não trabalhou por quatro anos, agora quer 
correr atrás de voto, não adianta, está despachado, tem que trabalhar quatro 
anos pelo povo para poder ser reconhecido. Finalizando, temos que lutar 
pela nossa energia, temos que ajudar os venezuelanos e, principalmente, 
proteger os brasileiros. Se fosse nós que estivéssemos invadindo terras na 
Venezuela, já estaríamos, todo mundo, no calabouço e a peia comendo. 
Obrigado.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo mais 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para a 
Ordem do Dia. 
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à verificação 
de quórum para deliberação de matérias da Ordem do Dia.
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brinquedos para pessoas com deficiência em locais públicos; Mensagem 
Governamental nº 048/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 061/17, que 
dispõe sobre a vacinação domiciliar das pessoas idosas e das pessoas 
com deficiência motora, multideficiência profunda com dificuldade 
de locomoção, doenças incapacitantes e degenerativas, Síndrome de 
Down, autismo e dá outras providências; Mensagem Governamental nº 
046/18, de veto total ao Projeto de Lei nº 093/16, que autoriza a inclusão 
de intérprete de Língua de Sinais (LIBRAS) nos órgãos e entidades 
da administração direta e indireta e nas empresas concessionárias 
de serviços públicos; Mensagem Governamental nº 049/18, de veto 
total ao Projeto de Lei nº 087/17, que determina procedimentos para 
a realização de cirurgias plásticas reparadoras de abdominoplastia e 
lipoaspiração pós-gastroplastia (bariátrica) pela Rede Estadual de Saúde 
e dá outras providências; Mensagem Governamental nº 044/18, de veto 
total ao Projeto de Lei nº 049/17, que dispõe sobre a atribuição da 
denominação de roraimenses aos nascidos no extinto Território do Rio 
Branco e dá outras providências; Projeto de Lei nº 035/17, com apenso 
ao Projeto de Lei nº 166/17, que institui o Dia do Agricultor Familiar 
e a Semana Estadual da Agricultura Familiar no estado de Roraima e 
dá outras providências, de autoria do Deputado Brito Bezerra; Projeto 
de Lei nº 092/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas 
em fornecer gratuitamente Equipamento de Proteção Individual - EPI 
para agricultor familiar ou trabalhador rural que esteja constantemente 
exposto a produtos perigosos, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros; Projeto de Lei nº 140/17, que dispõe sobre a isenção da 
taxa de inscrição em concursos públicos e vestibulares nas instituições 
de ensino no âmbito do estado de Roraima e dá outras providências”, 
de autoria do Deputado Izaías Maia; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 001/18, com apenso ao Projeto de Decreto Legislativo nº 014/18, 
que institui e inclui no Calendário Oficial do Estado de Roraima o 
Dia Estadual de Conscientização e Atenção aos Pacientes com Lúpus 
Eritematoso Sistêmico-LES’ e dá outras providências, de autoria da 
Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo nº 006/18, 
que concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e 
dá outras providências, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 011/18, que concede a Comenda Orgulho de 
Roraima à instituição que indica e dá outras providências, de autoria do 
Deputado Mecias de Jesus; Projeto de Decreto Legislativo nº 016/18, 
que concede a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e 
dá outras providências, de autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto 
de Decreto Legislativo nº 049/17, que concede a Comenda Orgulho de 
Roraima a William Jorge Fernandes Neves e dá outras providências, de 
autoria do Deputado Chico Mozart; Projeto de Decreto Legislativo nº 
058/17, que declara de utilidade pública a Associação dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras Rurais em Regime Familiar do PA Nova Amazônia 
I –ASSTRF-PANA e dá outras providências, de autoria da Deputada 
Lenir Rodrigues; Projeto de Decreto Legislativo nº 075/17, que concede 
a Comenda Orgulho de Roraima às pessoas que indica e dá outras 
providências, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; Requerimento 
nº 074/18, de autoria da Comissão Especial Interna criada nos termos da 
Resolução nº 032/17, para prorrogação de prazo de funcionamento por 
igual período; Requerimento nº 076/17, de autoria da Comissão Especial 
Interna criada nos termos da Resolução nº 035/15 e alterada pelas 
Resoluções 04/16, 029/16, 022/17, 033/17 e 038/17, para prorrogação 
de prazo de funcionamento por igual período; Requerimento nº 077, de 
autoria da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução 
nº 029 e alterada pela Resolução nº 035/17, para prorrogação de 
prazo de funcionamento por igual período; Requerimento nº 078, de 
autoria da Comissão Especial Interna, criada nos termos da Resolução 
nº 014/17, para prorrogação de prazo de funcionamento por igual 
período; Requerimento nº 079, de autoria da Comissão Especial Interna 
criada nos termos da resolução nº 024/17, para prorrogação de prazo 
de funcionamento por igual período; Requerimento nº 080, de autoria 
da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 
052/18, para prorrogação de prazo de funcionamento por igual período; 
Requerimento nº 083, de autoria da Comissão Especial Interna criada 
nos termos da resolução nº 007/18, para prorrogação de prazo de 
funcionamento por igual período. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 074/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 074/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 074/18. Não havendo nenhum deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 

Segundo-Secretário ad hoc, ao qual solicito a leitura da Ata da sessão 
anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Gabriel Picanço – (Lida a ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queiram discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovada a Ata da Sessão anterior. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
expediente.

 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte: 

 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental nº 55 de 04/09/18, comunicando veto total ao Projeto 
de Lei nº 150/17, que autoriza a criação de instalação de salas de apoio 
à amamentação em órgãos públicos do Estado de Roraima; Mensagem 
Governamental nº 56 de 04/09/18, comunicando veto total ao Projeto de 
Lei nº 094/17, que torna obrigatório aos estabelecimentos de ensino o 
oferecimento de assentos à população obesa; Mensagem Governamental 
nº 57 de 04/09/18, comunicando veto total do Projeto de Lei nº 100/17, 
que garante aos alunos deficientes físicos matriculados nas instituições 
públicas e privadas de ensino do estado de Roraima o acompanhamento 
por ‘auxiliares da vida escolar’ e dá outras providências; Mensagem 
Governamental nº 58 de 04/09/18, comunicando o veto parcial do Projeto 
de Lei nº 136/17, que dispõe sobre a obrigatoriedade da realização de 
exame Ecocardiograma Pediátrico nos recém-nascidos com Síndrome 
de Down, no estado de Roraima, e dá outras providências; Mensagem 
Governamental nº 59 de 04/09/18, comunicando veto total do Projeto de 
Lei nº 138/17, que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a Propriedade 
de Veículos Automotores (IPVA) para pessoas portadoras de doenças 
graves; e Mensagem Governamental nº 60, de 10/09/18, comunicando 
sobre alterações na Lei Estadual nº 976, de 14 de julho de 2018 (Lei de 
Regularização Fundiária). 

 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Memorando nº 087 de 
04/09/18, de autoria do Deputado Mecias de Jesus, justificando sua 
ausência do plenário desta Casa Legislativa no dia 22 de agosto do corrente 
ano; Memorando nº 052 de 06/08/18, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, solicitando que se faça a devida publicação, no Diário Oficial da 
Assembleia, da Menção Elogiosa ao soldado da Polícia Militar Élio Gomes 
Aquino. 

 DIVERSO: Ofício nº 4191 de 03/09/18, do Conselho Nacional 
de Desenvolvimento Científico e Tecnológico, comunicando inclusão 
do Convênio no Cadastro de Inadimplentes do SICONV e SIAFI, com a 
consequente instauração da tomada de Contas Especial – TCE; Ofício nº 
4195 de 03/09/18, do Conselho Nacional de Desenvolvimento Científico 
e Tecnológico, comunicando inclusão do Convênio no Cadastro de 
Inadimplentes do SICONV e SIAFI, com a consequente instauração da 
tomada de Contas Especial – TCE; Ofício Circular nº 416 de 03/09/18, 
da União Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, 
informando o falecimento do Deputado Estadual ALDO SCHNEIDER – 
(SC) em 19 de agosto de 2018, e sobre a Resolução da Unale nº 001/99, que 
convoca a 23ª chamada FAP – Fundo de Assistência Parlamentar.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas- Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente desta 
Sessão.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
nenhum orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos à Ordem 
do Dia, com a discussão e votação, em turno único, das seguintes 
proposições: Mensagem Governamental nº 043/18, de veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 163/16, que denomina a Vicinal São Silvestre 
como Rodovia Estadual Raimundo Pinheiro e dá outras providências; 
Mensagem Governamental nº 047/18, de veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 086/17, que garante aos alunos das instituições públicas e privadas 
de ensino do estado de Roraima o acesso à água potável e filtrada e 
dá outras providências; Mensagem Governamental nº 050/18, de veto 
total ao Projeto de Lei nº 076/17, que determina procedimentos para 
a realização de cirurgias plásticas reparadoras da mama pela rede 
estadual de saúde, nos casos de mutilação total ou parcial decorrente 
de utilização de técnica de tratamento de câncer, bem como cirurgias 
de mamoplastia redutora, em casos de seios excessivamente grandes, e 
dá outras providências; Mensagem Governamental nº 045/18, de veto 
parcial ao Projeto de Lei nº 051/17, que dispõe sobre a instalação de 
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SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0492/2018
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar as servidoras abaixo para exercerem a função 
de fiscal do contrato firmado entre este poder e a empresa contratada, con-
forme o Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de Con-

trato

0556/2018
- RIZOLMAR 
A. OLIVEI-
RA - EPP

Contratação de empresa 
especializada em aquisição 
de materiais e serviços de 
infraestrutura de rede com 
manutenção corretiva, 
instalações, desinstalações, 
remanejamentos de 
pontos de rede lógica, 
de acordo com as 
necessidades identificadas 
e em conformidade 
com características dos 
equipamentos da rede local 
e seus respectivos padrões, 
quantidades e exigências.

07.872.397/0001-50

FISCAL:
- Vanessa Lays 
Soares Aguiar
Matrícula: 20964
- Célio do Nasci-
mento Soares (SU-
PLENTE)
Matrícula: 10631

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 18 de setembro de 2018.

ANDREIVE RIBEIRO DE SOUSA
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0493/2018
 O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

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

RESOLVE
Art.1º TORNAR SEM EFEITO a Resolução n° 0466/2018, 

publicada no Diário da Assembleia, Edição N° 2824 de 24 de agosto do ano 
em curso, em virtude de duplicidade dos cursos informados.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 18 de setembro de 2018.

JALSER RENIER PADILHA
Presidente

  

aprovado o Requerimento nº 074/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 076/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 076/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão o 
Requerimento nº 076/18.  Não havendo nenhum deputado que 
deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 076/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 077/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 077/18). 
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão o 
Requerimento nº 077/18.  Não havendo nenhum Deputado que 
deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 077/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 078/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 078/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
o Requerimento nº 078/18. Não havendo nenhum deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 078/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 079/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 079/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão 
o Requerimento nº 079/18. Não havendo nenhum deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 079/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 080/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 080/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão 
o Requerimento nº 080/18. Não havendo nenhum deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os 
deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 080/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 083/18. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – (Lido o 
Requerimento nº 083/18).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão o 
Requerimento nº 083/18.  Não havendo nenhum deputado que 
deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Dou por 
aprovado o Requerimento nº 083/18. 
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à verificação 
de quórum regimental para deliberação das demais matérias constantes na 
pauta.
 O Senhor Primeiro-Secretário Masamy Eda – Senhor 
presidente, não há quórum regimental.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo quórum 
regimental para deliberação das demais matérias, transfiro o restante da 
pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
 Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais. 
Não havendo nenhum deputado que deseje fazer uso da palavra no 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às 
onze horas e dezoito minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra 
para o dia 12 de setembro, à hora regimental. 
 Estiveram presentes em plenário durante a Ordem do Dia os 
Senhores Deputados: Aurelina Medeiros; Coronel Chagas, Gabriel 
Picanço, Izaías Maia, Joaquim Ruiz e Masamy Eda. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Joaquim Ruiz, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
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