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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS SESSÕES PREPARATÓRIAS

ATA DA PRIMEIRA SESSÃO PREPARATÓRIA, 
EM 1º DE JANEIRO DE 2019

56º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA
=POSSE DOS DEPUTADOS=

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às dez horas do dia primeiro de janeiro de 2019, no Plenário 
desta Casa Legislativa, foi realizada a Primeira Sessão Preparatória da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, com o objetivo de dar 
posse aos Deputados eleitos no pleito de 07 de outubro de 2018.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa -Senhoras e 
Senhores, bom dia! Sejam todos bem-vindos! Damos início à Primeira 
Sessão Preparatória convocada especialmente para dar posse aos 
deputados eleitos para a oitava Legislatura, no período de 2019 a 2022.
 Neste momento, convidamos o Excelentíssimo Senhor 
Deputado Jalser Renier para assumir a direção dos trabalhos, em 
conformidade com o parágrafo 1º do artigo 3º do Regimento Interno 
da Assembleia Legislativa do Estado, aprovado pela Resolução 11/92, 
de 30 de junho de 1992, combinado com o parágrafo 4º do artigo 30 da 
Constituição Estadual.
 Convidamos para que tomem assento no plenário os Senhores 
Deputados: ANTÔNIO EDUARDO FILHO, CATARINA DE LIMA 
GUERRA DA SILVA, DHIEGO COELHO FOGAÇA, EDER 
BARCELOS BRANDÃO, EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA, 
FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS LIMA, FRANCISCO 
ADJAFRE DE SOUZA NETO, FRANCISCO DOS SANTOS 
SAMPAIO, FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA, GABRIEL 
FIGUEIRA PESSOA PICANÇO, GERSON CHAGAS, JÂNIO JOSÉ 
DA SILVA, JEFERSON ALVES, JORGE EVERTON BARRETO 
GUIMARÃES, JOSÉ HAMILTON GOMES LOUREIRO NETO, 
JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA, LENIR RODRIGUES 
SANTOS, MARCELO MOTA DE MACÊDO, MARIA BETÂNIA 
ALMEIDA MEDEIROS, RENAN BEKEL DE MELO PACHECO, 
RENATO DE SOUZA DA SILVA e TAYLA RIBEIRO PERES DA 
SILVA.
 Convidamos para compor a Mesa desta solenidade os 
Excelentíssimos Senhores: Deputado Federal Jhonatan de Jesus; 
Deputado Federal Abel Mesquita; Chico Guerra, Deputado Constituinte 
e ex-presidente da Assembleia Legislativa; Berinho Bantim, Deputado 
Constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa; Mecias de 
Jesus, Senador eleito e ex-presidente desta Casa; Procuradora-Geral, 
em exercício, do Ministério Público Estadual, Janaína Carneiro 
Costa; Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Manoel Dantas 
Dias; Defensora Pública-Geral do Estado, Doutora Teresinha Muniz. 
Representando o Comandante da Primeira Brigada de Infantaria de 
Selva, General de Brigada Márcio Bessa Campos, convidamos o 
Coronel Alisson Mendonça; Presidente da Ordem dos Advogados do 
Brasil, Doutor Ednaldo Gomes Vidal; Procurador de Contas, Paulo 
Sérgio de Oliveira de Souza, representando o Ministério Público de 
Contas.
 Senhoras e senhores, anunciamos a palavra de sua Excelência, 
o Senhor Presidente da Mesa dos trabalhos, Deputado Jalser Renier.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Bom dia a todos. 
Convido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues e o Senhor Deputado 
Marcelo Cabral para atuarem como Primeira e Segundo Secretários ad 
hoc, respectivamente.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Senhoras e senhores, autoridades presentes, distinta plateia 
que hoje nos prestigia, esta Sessão tem por finalidade dar posse aos 
deputados eleitos em 07 de outubro de 2018 para o exercício da oitava 
legislatura, conforme preceitua o artigo 3º do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
 Convidamos as autoridades, os Senhores Deputados e todos 
os presentes para cantarmos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do 
Estado de Roraima.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária o recolhimento dos 
diplomas dos deputados eleitos e de suas declarações públicas de bens.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues - 
Senhor Presidente, os documentos solicitados já foram previamente 
apresentados e devidamente registrados na forma da Lei.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa - Neste 
momento, o Presidente da Mesa, o Senhor Deputado Jalser Renier, 
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amiga também; Deputado Eder Lourinho; Deputado Dhiego Coelho.
 Bom, minha gente, eu sei que esse momento é ímpar para os 
deputados, familiares e também para o estado de Roraima. Um homem é 
feito de sonhos e desafios. Sem sonhos e desafios o homem é apenas uma 
pessoa que vaga no mundo. Nós temos que ter sempre os nossos sonhos 
à vista, temos que estar sempre prontos para enfrentar qualquer desafio 
e isso é o que temos neste momento, realizando sonhos, mas preparados 
para enfrentar grandes desafios que o Brasil, especialmente Roraima, 
tem para que todos nós possamos contribuir para que este estado possa 
ser grande, como todos nós sonhamos um dia. Quero dizer que saí da 
Casa, Deputado Jalser. Sou fácil de desencarnar, como dizem aqui os 
Deputados quando perdem a eleição, que ainda não desencarnaram. Eu 
sou fácil de desencarnar, como Vossa Excelência já percebeu. Mas eu 
desencarnei do cargo de Deputado Estadual, mas não desencarnarei das 
amizades que construí nesta Casa. Não deixarei, em nenhum momento, 
as amizades que fiz com os Deputados e com os servidores desta Casa. 
Não esquecerei, em nenhum momento, as grandes lutas que travamos 
aqui para aprovar projetos de lei, para defender a história do nosso 
estado, para brigar por conquistas que Roraima tanto sonhou. Portanto, 
neste sentido, para finalizar, Roraima vive um novo momento, momento 
que todos nós queremos e eu sei que esta Casa pode contribuir bastante 
e, antecipadamente. Sei que Vossa Excelência será eleito Presidente 
desta Casa e que consiga fazer um grande trabalho para ajudar na 
reconstrução que Roraima tanto precisa. Quero, desta Tribuna, desejar 
muito sucesso a Vossa Excelência e a todos os deputados estaduais, 
desejar sucesso ao meu Governador, ao Governador de Roraima Antônio 
Denarium, que logo mais tomará posse nesta Casa. Sobre os ombros 
dele pesará a responsabilidade de fazer Roraima voltar a gerar renda, 
emprego e reabrir caminhos para que todos possamos dizer que Roraima 
é sim o estado que queremos e sonhamos. Lá no Senado da República, 
como Senador do estado, estarei à disposição de Vossas Excelências, 
dos 24 deputados estaduais, do Ministério Público Estadual, Tribunal de 
Contas, Ministério Público de Contas, Ordem dos Advogados do Brasil, 
Defensoria Pública, todas as instituições e todos os cidadãos. Sintam o 
meu gabinete a extensão do gabinete dos senhores. Muito obrigado, que 
Deus abençoe a todos e Feliz Ano Novo.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Mecias. Neste momento, passo a palavra ao Senhor Deputado Renato 
de Souza Silva, para que se pronuncie em nome de todos os Deputados 
Estaduais.
 O Senhor Deputado Renato de Souza Silva – Bom dia a 
todos. Estou um pouco nervoso, pois este é o meu primeiro discurso 
como Deputado Estadual. Quero, aqui, saudar a Mesa, o Presidente da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser Renier; 
a Senhora Primeira-Secretária ad hoc Lenir Rodrigues; Senhor Segundo-
Secretário ad hoc Marcelo Cabral; Deputado Federal Jhonatan de Jesus, 
do meu partido; Deputado Federal Abel Mesquita; Senhor Chico Guerra, 
Deputado Constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa, com o 
qual tive oportunidade de trabalhar por muitos anos, meu grande amigo; 
Deputado Constituinte e ex-presidente da Assembleia Legislativa, 
Berinho Bantim; Senador eleito e ex-presidente desta Casa, Mecias de 
Jesus; Procuradora-Geral em exercício do Ministério Público Estadual, 
Doutora Janaína Carneiro Costa; Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado, Conselheiro Manoel Dantas Dias; Defensora Pública-Geral do 
Estado, Doutora Teresinha Muniz; Representante do Comandante da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada Márcio 
Bessa Campos, o Coronel Alisson Mendonça; Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Doutor Ednaldo Gomes Vidal. Quero saudar o 
Procurador de Contas, Paulo Sérgio de Oliveira de Souza, representando 
o Ministério Público de Contas, com o qual tenho uma grande amizade 
e tive a oportunidade de trabalhar e aprender muito com ele, onde tive 
uma grande experiência na área de fiscalização pública. Aqui fica o meu 
cumprimento e agradecimento ao Deputado Federal eleito e grande 
amigo Otaci Nascimento.
 Quero cumprimentar, dedicando este momento, este dia, este 
momento importante a todos os deputados eleitos e reeleitos; ao meu pai 
que não está mais presente entre nós, Oséias Lima da Silva; meus avós, 
Raimunda Lima da Silva e Francisco Paulino da Silva, que são a base 
de toda a minha estrutura de caráter. Sem eles, hoje, eu não estaria aqui. 
Quero fazer um agradecimento especial à minha esposa Karen Silva, 
que tem compartilhado momentos bons e difíceis, que tem me dado 
forças para lutar e chegar onde cheguei. Quero agradecer a minha mãe 
Maria Ivone, que está aqui presente. Veio do Nordeste juntamente com 
meu irmão Ramon Felipe, que também está presente aqui. Agradeço, 
também, a todo o povo de Roraima que me deu a oportunidade de 
representá-los pelos próximos quatro anos nesta Casa. 

prestará o juramento de posse dos Deputados.
 Solicitamos que os presentes fiquem de pé para ouvi-lo. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Prometo manter, 
defender, cumprir e fazer cumprir as Constituições e as Leis da 
República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o 
mandato que me foi confiado pelo povo do estado de Roraima.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – Solicito 
ao Senhor Segundo-Secretário a leitura do Termo de Posse. 
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lido o 
Termo de Posse).
 ASSINATURA DO LIVRO.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária a chamada nominal dos Senhores Deputados para 
prestarem o juramento e assinarem o Livro de Posse.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues procede à 
chamada dos Senhores Deputados: ANTÔNIO EDUARDO FILHO, 
CATARINA DE LIMA GUERRA DA SILVA, DHIEGO COELHO 
FOGAÇA, EDER BARCELOS BRANDÃO, EVANGELISTA 
SOARES SIQUEIRA, FRANCISCA AURELINA DE MEDEIROS 
LIMA, FRANCISCO ADJAFRE DE SOUZA NETO, FRANCISCO 
DOS SANTOS SAMPAIO, FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA, 
GABRIEL FIGUEIRA PESSOA PICANÇO, GERSON CHAGAS, 
JÂNIO JOSÉ DA SILVA, JEFERSON ALVES, JORGE EVERTON 
BARRETO GUIMARÃES, JOSÉ HAMILTON GOMES 
LOUREIRO NETO, JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA, LENIR 
RODRIGUES SANTOS, MARCELO MOTA DE MACÊDO, 
MARIA BETÂNIA ALMEIDA MEDEIROS, RENAN BEKEL DE 
MELO PACHECO, RENATO DE SOUZA DA SILVA E TAYLA 
RIBEIRO PERES DA SILVA.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária, Deputada Lenir Rodrigues, que preste o seu 
juramento.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues - Prometo 
manter, defender, cumprir e fazer cumprir as Constituições e as Leis da 
República e do Estado, bem como desempenhar, leal e honradamente, o 
mandato que me foi confiado pelo povo do estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – E, assim, declaro 
empossados os Senhores Deputados eleitos para o exercício da sétima 
Legislatura.
 Neste momento, fará uso da palavra o Excelentíssimo Senhor 
Senador eleito pelo estado de Roraima, Mecias de Jesus, também ex-
presidente deste Poder.
 O Senhor Senador Mecias de Jesus – Senhor Presidente desta 
Casa, amigo Deputado Jalser Renier; Procuradora-Geral em exercício 
do Ministério Público Estadual, Janaína Carneiro Costa; Deputados 
Federais Jhonatan de Jesus e Abel Mesquita; ex-presidentes desta Casa, 
Deputados Chico Guerra e Berinho Bantim. Quero cumprimentar o 
Presidente do Tribunal de Contas, Conselheiro Manoel Dantas Dias. 
Quero cumprimentar o Procurador de Contas, Paulo Sérgio de Oliveira 
de Souza; cumprimentar meu parceiro e amigo Otaci, eleito para o cargo 
de Deputado Federal; a Defensora Pública-Geral do Estado, Doutora 
Teresinha Muniz. Cumprimento as demais autoridades da Mesa; 
em nome do Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor 
Ednaldo Gomes Vidal, Cumprimento a todos os Deputados presentes.
 Quero nominar cada Deputado Estadual, mas prometo que 
não irei me alongar. Em função do período que aqui vivi, a minha 
emoção é muito grande, porque durante seis vezes eu passei por este 
momento ímpar para qualquer cidadão roraimense. Por seis vezes, eu 
prestei o juramento que cada Deputado prestou agora, da mesma forma 
o Deputado Chico Guerra. O Deputado Jalser Renier agora faz o seu 
juramento pela sétima vez. Então, quero cumprimentar o Deputado 
Marcelo Cabral; Deputada Lenir Rodrigues; Deputado Gabriel Picanço, 
meu parceiro, que também é do meu partido; Deputado Soldado Sampaio, 
um soldado, de fato, instruído e preparado para qualquer missão neste 
Estado; Deputado Coronel Chagas, grande companheiro; Deputado 
Brito Bezerra; Deputada Aurelina Medeiros, carinhosamente chamada 
por todos nós de “lobinha”, minha amiga, parceira, orientadora muitas 
vez; Deputado Chico Mozart; Deputado Jorge Everton; Deputado Nilton 
do Simpol; Deputado Odilon; Deputada Betânia; meu prezado amigo, 
galã da novela das oito, Evangelista Siqueira, meu amigo; Deputado 
Renato Silva, também do seu partido, futuro Corregedor desta Casa que, 
certamente, terá muito trabalho pela frente; Deputada Catarina Guerra, 
bom vê-la nesta Casa, eu não diria substituindo seu pai, mas reiniciando 
os passos que ele deixou nesta Casa; Deputado Renan Beckel, meu 
parceiro e amigo, que também é do meu partido; Deputado Xingú; 
Deputado Neto Loureiro; Deputado Jeferson; Deputada Tayla, minha 
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com a certeza que os avanços serão maiores e que esta legislatura será 
um exemplo de que nós somos, realmente, os legítimos representantes 
do estado de Roraima. Por fim, quero homenagear todos os nossos 
coordenadores de campanha, em todos os municípios do estado de 
Roraima, em todos os lugares onde tem uma pessoa lutando, porque, 
tenho dito, é muito humilhante pedir um voto, é muito sofrido, só 
sabe quem passa pela experiência. São heróis essas pessoas, como 
a Deputada Aurelina, como o Deputado Jalser, como o Deputado 
Mecias. É muito difícil. Há inúmeras pessoas que já tentaram se 
aventurar na política e não deram certo, porque é sofrido ser político. 
Nós sofremos a dor do outro. Nós conseguimos ver o sofrimento das 
pessoas e, também, sentir na pele o que a pessoa está sentindo, mas 
somos, muitas vezes, incompreendidos. Por isso quero homenagear 
cada um dos nossos colaboradores, porque a vontade de cada um dos 
nossos colegas aqui é gritar o nome de cada um de vocês que está aí no 
Plenário. Cada um de nós está com vontade de dizer “obrigada” para 
cada um de nossos familiares aqui. Quero ser essa voz e dizer que nós 
somos gratos por vocês suportarem as nossas ausências, suportarem os 
nossos estresses, as nossas angústias e a vontade de construir um estado 
melhor. Às vezes, só vocês, nossos verdadeiros amigos, familiares, 
nos compreendem. Desejo que os nobres Deputados tenham boa sorte 
nesta oitava legislatura, muito trabalho, para juntos lutarmos pelo bem 
da sociedade de Roraima. Felicidade a todos!
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhores, quero, em 
rápidas palavras, dizer da minha satisfação em estar aqui com todos 
vocês, na presença do Deputado Estadual Presidente da Assembleia 
Legislativa Chico Guerra; Deputado Presidente Berinho Bantim; 
Deputado Presidente, ora Senador da República, Mecias de Jesus; a todos 
os meus colegas que se encontram aqui, em nome da Deputada Catarina, 
saudar as mulheres; em nome do Deputado Brito, saudar os homens. Em 
nome da minha esposa, saudar todas as famílias do estado de Roraima e 
de todos os que acreditam na valorização da família e da importância da 
mulher na vida de um homem apaixonado. Quero dizer para vocês que 
esta legislatura que estamos vivendo é uma legislatura em um estado 
de crise e minha mãe, que está ali sentada, disse para mim que é na 
crise que se vencem os problemas. Acredito que nada é mais importante 
que o respeito que precisamos ter entre nossos colegas, a harmonia 
que nós precisamos ter com a nossa responsabilidade pública, porque 
a campanha acabou. O que começa, agora, é uma nova legislatura com 
novos homens e mulheres que vão divergir muitas vezes, mas que essa 
divergência seja em prol do interesse público, seja em prol de um ponto 
comum apresentado nas palavras do Deputado Renato, solidificado nos 
atos da Deputada Lenir, mas, sobretudo, pareada pela responsabilidade 
que nós temos que ter com os nossos mandatos e com o povo que nos 
colocou aqui. Aqui, podem não estar os melhores, mas, certamente, aqui 
estão os que foram eleitos pela vontade soberana do povo de Roraima.
 Quero dividir esse momento com todas as famílias, com 
todas as pessoas que vieram de longe e que acreditam que política é 
o único instrumento democrático de direito para se mudar um estado e 
para solucionar a vida de um país. O nosso estado precisa de todas as 
forças, porque não é de forma unilateral que resolveremos um estado 
de crise. Ottomar dizia que um político, para crescer em sua vida, 
precisava de três coisas: paciência, persistência e humildade. Peço a 
Deus que nos ilumine com todas essas palavras, pois são elas que nos 
dão a oportunidade de construir o nosso caminho, fazer a nossa parte e 
sermos respeitados pelas pessoas que nos colocaram aqui. Agradeço, 
imensamente, a todos. Quero saudar todos os meus companheiros, 
desejar a todos boa sorte nesta caminhada, nesta nova jornada, que 
possamos crescer nos desafios, porque o homem precisa de desafios, 
não para a sua satisfação, mas para o seu crescimento. Cada um tem 
a sua responsabilidade de fazer o seu melhor, mesmo que tropece, 
mas se assim tropeçar, esteja preparado para seguir. Não se abata, 
não esmoreça, acredite que sempre haverá um dia melhor que o outro. 
As luzes, às vezes, podem até se apagar, mas quando temos Deus no 
coração, não podemos ter medo de absolutamente nada. Confie e ela se 
abrirá. Portanto, que essa experiência seja acolhida desde o primeiro 
que entrou nesta Casa, desde o Deputado Chico Guerra, Deputado 
Berinho, ao último que está entrando nesta legislatura, que é o jovem 
Deputado Neto Loureiro, eleito Deputado Estadual com 22 anos de 
idade. Que você tenha sabedoria, discernimento, porque você já foi uma 
grande revelação para nós no início desta legislatura. Que Deus abençoe 
a todos, que nos dê um mandato iluminado e um ano de paz e sabedoria 
a todos. 
 Em nome de todos os Deputados, agradeço a presença das 
autoridades, de nossos familiares e dos representantes dos órgãos de 
imprensa, e dou por encerrada a presente Sessão.

 Quero aproveitar este momento em que se encontram diversos 
representantes da sociedade roraimense, para afirmar aos senhores e 
à população que, enquanto eu estiver nesta Casa, estarei defendendo 
a independência dos Poderes e o povo de Roraima. Todos os vinte e 
quatro deputados estaduais que estão tomando posse, hoje, foram eleitos 
pela população do estado de Roraima, através do voto direto, que nada 
mais é que a própria soberania popular. Através deste ato de democracia, 
também foram eleitos oito deputados federais, dois senadores, um 
governador e um vice-governador. Lutarei diuturnamente para defender 
nossa Constituição Federal e a nossa Constituição Estadual. A nossa 
Constituição expressa a independência dos Poderes, mas, ainda que 
sejam independentes, eles devem ser harmônicos. Estarei sempre 
defendendo a independência da Assembleia, mas sempre buscando essa 
harmonia entre os Poderes. Aqui faço um agradecimento especial ao 
Presidente desta Casa, Deputado Jalser Renier, pois desde o primeiro 
dia após a eleição, vem demonstrando o tamanho da sua importância 
para manutenção dessa harmonia. Apesar de todos os ataques feitos pelo 
interventor e futuro governador do estado, o Deputado Jalser Renier, com 
toda a sua experiência, vem nos orientando para que tenhamos paciência 
e calma, pois, apesar de isso não ser uma atitude correta ou diplomática 
por parte de um político, em um momento certo, o governador perceberá 
que os Poderes necessitam trabalhar com união e harmonia, não com 
guerra. Então, fica aqui o meu agradecimento a você, Deputado Jalser, 
por ter me permitido conhecer esse seu lado político e profissional, esse 
seu lado de líder, o qual sempre está buscando o melhor para a nossa 
população.
 Quero finalizar desejando um Feliz Ano Novo e um abraço a 
todos e que todos fiquem com Deus. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Neste momento, passo 
a palavra à Senhora Deputada Lenir Rodrigues, para que se pronuncie 
em nome de todas as Deputadas Estaduais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
Deputado Jalser Renier, presidindo esta Sessão e em nome do qual eu 
saúdo todas as autoridades nominadas da Mesa e, de forma especial, 
quero nominar aqui minhas colegas Deputadas: Aurelina, Betânia, 
Tayla, Catarina Guerra e Ione, que não se encontra presente, mas foi 
eleita merecidamente. Com a devida vênia das legislaturas passadas, 
nós acreditamos que esta legislatura deu um salto de produtividade. 
A sétima legislatura reelegeu quatorze deputados e um senador da 
República. Isso é um reconhecimento da população. Hoje, o Poder 
Legislativo tem uma produtividade que é perceptível pela população, 
mas, às vezes, há críticas de grupos adversários à gestão da sétima 
legislatura. Hoje, nós incrementamos o trabalho do CHAME, que 
existe desde 2009, na gestão do eminente Senador eleito Mecias de 
Jesus. Hoje o CHAME é referência nacional. Dentro da Procuradoria 
Especial da Mulher, nós temos também o Reconstruir, para atender 
os homens que cometem violência doméstica familiar, com termo de 
cooperação técnica com a Vara das Penas e Medidas Alternativas, 
e o CHAME, com a Vara da Justiça Itinerante e com a Câmara de 
Conciliação da Defensoria Pública do Estado de Roraima, que foi uma 
ideia, inclusive, da atual Defensora-Geral. Quando nós entramos no 
concurso em 2002, e na minha gestão, como Defensora Pública-Geral 
do Estado, foi instalada a Câmara de Conciliação que já recebeu, 
inclusive, prêmios do INOVARE, que é o maior concurso jurídico 
do país. E, hoje, o CHAME tem convênio, termo de cooperação 
técnica, e as audiências ocorrem dentro do CHAME. O juiz vai ao 
CHAME. Temos, também, um trabalho reconhecido pelo Ministério 
da Justiça e pelas Nações Unidas, pela ONU Mulheres, que é o 
Núcleo de Atendimento à Mulheres Vítimas de Tráfico de Pessoas e 
que fortalece a rede de atendimento. Temos, também, aqui o nosso 
trabalho fantástico, que é o PROCON/ALE. Temos um programa 
que realiza sonhos, que é o CINE/ALE. Quantas crianças em nosso 
estado só foram ao cinema por meio do CINE/ALE! Temos, agora, a 
grande oportunidade para muitos jovens e crianças, que é o Abrindo 
Caminhos. A sétima legislatura, realmente, veio abrindo caminhos e eu 
acredito muito que essa boa avaliação do povo é que nos fez retornar 
a esta Casa. Parabéns à Mesa Diretora da sétima legislatura que soube 
bem conduzir os trabalhos desta Casa. Acredito que, hoje, com todo 
esse novo grupo que está aqui tomando posse, conseguiremos, embora 
a classe política tenha sofrido várias críticas, pela própria conjuntura 
política do país. Nós construiremos mais avanços nesta Casa com a 
fiscalização dos recursos públicos, com independência, com maior 
transparência e, com certeza, com leis que beneficiam a população. 
Nós acreditamos em um processo político, acreditamos nas liberdades, 
acreditamos na democracia e nesta legislatura que se inicia. Estamos 



5BOA VISTA, 03 DE JANEIRO DE 2019 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2903

vamos, depois desta eleição avulsa, para a eleição coletiva dentro do 
Regimento Interno. Neste caso o procedimento é o mesmo, só que 
coletivo. Os deputados votarão na chapa que está sendo apresentada 
pela Mesa diretora.
 Pergunto aos senhores deputados se existe alguma dúvida 
para que a gente possa esclarecer, para que possamos dar continuidade 
na nossa fala.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio - Está certíssimo. 
De acordo com o Regimento da Casa, se dará dessa forma a votação. 
Fico feliz pela Justiça do Estado acatar o pedido dos partidos de se 
fazer votação aberta, contrariando o artigo 8º do Regimento Interno. 
Nesse sentido, já por ser votado aberto e por termos duas candidaturas 
para presidência da Casa, solicito de Vossa Excelência, como 
Presidente dos Trabalhos, conduzindo esta Sessão, que abra espaço 
para os candidatos, caso queiram, fazer o uso da fala e fazer suas 
argumentações e também que abra prazo, caso os senhores deputados 
queiram justificar seus votos, para fazê-lo. Então, quero solicitar isso, 
pois acho que isso é a essência do processo democrático.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Acato o pedido de 
Vossa Excelência. Só preciso evoluir em relação ao que nós vamos 
apresentar agora. 
 Temos a Chapa 1, que é apresentada pelo Deputado Jalser e 
temos a Chapa 2, apresentada pelo Deputado Sampaio. Os deputados 
vão votar abertamente de acordo com a orientação de uma decisão 
judicial proferida, para que possamos ter o voto aberto. Cada deputado 
vai falar e, se quiser, também justifica seu voto.
 Nesse ato quero passar a palavra ao Senhor Deputado 
Soldado Sampaio para fazer as suas explanações e usar o tempo que 
for necessário.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Bom dia a todos. 
Quero, de antemão, agradecer, primeiramente, a Deus, por iniciar um 
novo ano, com certeza, um ano de muita paz, harmonia e sucesso para 
todos nós. Desejar a todos os senhores deputados eleitos e reeleitos, 
muito sucesso nesta nova legislatura. Que possamos, de fato, honrar 
os nossos compromissos que firmamos durante o processo eleitoral, 
como bem falou a Deputada Lenir: não é fácil disputar um processo 
eleitoral. Essa eleição que passou foi muito difícil ainda em virtude 
da conjuntura política que o país vive. Quero aqui cumprimentar a 
Mesa Diretora, aqui conduzindo os trabalhos, Deputados Jalser 
Renier, Marcelo Cabral e Lenir Rodrigues, meus colegas deputados 
de mandatos anteriores. Desejar todo sucesso do mundo aos novos 
deputados que chegaram de maneira legítima nesta Casa e estarei 
torcendo e, se puder transmitir qualquer tipo de experiência pelo fato 
de termos dois mandatos, indo para o terceiro, quero, de antemão, me 
colocar à disposição dos demais colegas.
 É natural no processo democrático ter dois lados. Isso até 
valida o processo. Então, Deputado Jalser, independente do resultado 
da eleição, caso Vossa Excelência ganhe ou eu venha a ganhar essa 
eleição para Presidente da Mesa, isso dará mais legitimidade à nova 
Mesa Diretora. Essa história de disputar e ganhar por W/O, dentro do 
processo legislativo, ela induz a gente a não discutir, a não fomentar 
a democracia. Então, a democracia se fomenta através da discussão, 
do debate e da disputa entre as regras eleitorais. Então, é em cima 
disso, Deputado Jorge Everton, que eu estou apresentando a minha 
candidatura. Eu sei que é uma candidatura num colegiado eleitoral de 
24, diferente de uma eleição de 200, 300 mil habitantes. Conversei 
praticamente com quase todos os deputados, apresentando minhas 
propostas, pedindo voto e fui recebido por muitos com um abraço, 
com carinho, com declaração de apoio, outros deputados já tinham 
compromissos e assim eu respeitei, é natural do processo. Então, quero 
aqui dizer que, independente de quem seja o ganhador dessa eleição, 
o Deputado Sampaio é, acima de tudo, um democrata. Eu respeito a 
decisão da maioria. Independente de quem seja eleito, ele será apenas 
eleito Presidente da Mesa Diretora, ele será um deputado mortal 
como qualquer outro, com o nosso direito de prerrogativa e os nossos 
deveres. É nesse sentido que eu quero, Deputado Jalser, de antemão, 
chamar Vossa Excelência para esse grande compromisso com a Mesa 
Diretora com o Poder Legislativo e em especial, no momento que 
passamos no Estado de Roraima, onde somente a Assembleia é legítima 
representantes do povo, o Poder mais próximo do povo, mais acessível 
pela nossa gente, e poderá dar o tom da condução para o Estado sair 
dessa crise pela qual estamos passando. Passamos por uma crise 
sem precedente no Estado de Roraima, com o salário dos servidores 
atrasados, com os serviços essenciais deixando de ser prestados. Aqui 
não quero apontar o dedo, porque já tenho 08 anos de mandatos, fui 
oposição ao governo Anchieta, assim como fui base ao governo Suely. 

ATA DA SEGUNDA SESSÃO PREPARATÓRIA
ELEIÇÃO E POSSE DA MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
ELEITA PARA O BIÊNIO 2019/2020, EM 01 DE JANEIRO DE 2019.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às onze horas do dia primeiro de janeiro de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro 
Cívico, nesta cidade de Boa Vista, Capital do Estado de Roraima, 
deu-se a Segunda Sessão Preparatória do quinquagésimo sexto 
Período Legislativo da oitava legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima, com a presença dos Senhores Deputados: 
ANTÔNIO EDUARDO FILHO, CATARINA DE LIMA GUERRA 
DA SILVA, DHIEGO COELHO FOGAÇA, EDER BARCELOS 
BRANDÃO, EVANGELISTA SOARES SIQUEIRA, FRANCISCA 
AURELINA DE MEDEIROS LIMA, FRANCISCO ADJAFRE 
DE SOUZA NETO, FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO, 
FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA, GABRIEL FIGUEIRA 
PESSOA PICANÇO, GERSON CHAGAS, JÂNIO JOSÉ DA 
SILVA, JEFERSON ALVES, JORGE EVERTON BARRETO 
GUIMARÃES, JOSÉ HAMILTON GOMES LOUREIRO NETO, 
JOSÉ NILTON PEREIRA DA SILVA, LENIR RODRIGUES 
SANTOS, MARCELO MOTA DE MACÊDO, MARIA BETÂNIA 
ALMEIDA MEDEIROS, RENAN BEKEL DE MELO PACHECO, 
RENATO DE SOUZA DA SILVA E TAYLA RIBEIRO PERES DA 
SILVA.
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Solicito aos Senhores 
Deputados que tomem assento ao Plenário.
 Convido os Senhores Deputados Lenir Rodrigues e Marcelo 
Cabral para atuarem como Primeiro e Segundo-Secretários ad hoc, 
respectivamente.
 Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Segunda Sessão Preparatória do quinquagésimo 
sexto Período Legislativo da oitava legislatura, para eleição da Mesa 
Diretora que irá dirigir os trabalhos no biênio 2019/2020, conforme o 
que preceitua o parágrafo 4º do artigo 30 da Constituição do Estado de 
Roraima e artigo 7º e parágrafos, concomitante com os artigos 8º e 11 
do regimento Interno desta Casa de leis.
 Suspendo a Sessão por cinco minutos para que os 
Deputados possam apresentar perante o Primeiro-Secretário as chapas 
ou candidaturas avulsas que concorrerão à eleição da Mesa.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Dou por reaberta a 
Sessão.
 Antes de iniciarmos o procedimento da votação para eleição 
da Mesa Diretora, gostaria de saber se há algum deputado que deseja 
concorrer para qualquer cargo da Mesa Diretora, logo após a eleição 
de Presidente desta Casa. Se algum Deputado tiver a intenção de 
concorrer, deve apresentar o Requerimento imediatamente, para que 
possamos, em ato contínuo, fazer a próxima votação.
 Como não existe nenhum deputado, vamos evoluir para a 
votação.
 Gostaria de explicar de como será o procedimento: Nós 
temos...
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
gostaria de concorrer ao cargo de Primeiro Vice-Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Vossa Excelência 
precisa apresentar um requerimento escrito, agora.
 Solicito à Senhora Deputada Lenir que proceda à leitura do 
artigo 11 até o parágrafo 4º do Regimento Interno desta Casa.
 Solicito atenção dos senhores deputados.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – (Lido o 
artigo 11 até o parágrafo 4º do Regimento Interno).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhores Deputados, 
devo explicar aos senhores que o Deputado Sampaio concorrerá ao 
cargo de Presidente desta Casa, juntamente comigo. Então, são dois 
candidatos: Deputado Sampaio e Deputado Jalser Renier.
 Nessa posição apresentada, que é norteada pelo Regimento 
Interno, o Deputado Sampaio tem o direto de pedir votação avulsa, 
que foi o que ele pediu, ou seja, destaque de votação e o Regimento, 
ainda há pouco falado pela Deputada Lenir, ele ampara que, pela regra 
do Regimento, vota-se primeiro o cargo de Presidente da Assembleia. 
Em seguida, o próximo requerimento apresentado por qualquer um 
dos senhores deputados, nesse caso, o requerimento apresentado 
pelo Deputado Gabriel Picanço que foi acatado pela Mesa Diretora, 
e aí teremos a eleição do Primeiro Vice-Presidente. Como não há 
nesta Casa nenhum requerimento apresentado por um parlamentar, 
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Renier.
 Deputado Nilton do Sindpol - Em nome da democracia, 
Chapa 2, Soldado Sampaio.
 Deputado Odilon Filho- Há divergência até dentro do 
partido. Nilton acabou de votar Chapa 2, mas eu voto Chapa 1, Jalser 
Renier.
 Deputado Renan Filho - Chapa 1, Deputado Jalser Renier. 
 Deputado Renato Silva - Pela independência dos poderes, 
Chapa 1, Jalser Renier.
 Deputado Soldado Sampaio - Senhor Presidente, eu 
compreendo a reação, entendo. Justificando o meu voto, mais uma 
vez, além do discurso, eu voto no Soldado Sampaio. Não é questão de 
independência dos poderes, mas é por um pacto com Roraima. Então é 
chapa 2, Soldado Sampaio.
 Deputada Tayla Peres- Chapa 2, Soldado Sampaio.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues - Senhor 
Presidente, foram 23 deputados votantes. O Deputado da Chapa da 
2, Soldado Sampaio, obteve com 08 votos e o Deputado da Chapa 1, 
Jalser Renier, foi eleito com 15 votos. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Declaro eleito o 
Deputado Estadual Jalser Renier para o cargo de Presidente da 
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa de Roraima para o biênio 
2019/2020. 
 Senhores deputados, passamos agora para a próxima 
eleição. 
 Concorre em voto avulso também o Deputado Jânio Xingú, 
que concorre na Chapa 1 e Deputado Gabriel Picanço, na Chapa 2. 
Solicito à Senhora Primeira Secretária que proceda à chamada dos 
deputados para a votação. 
 A Senhora Primeira Secretária Lenir Rodrigues – 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima: Folha de votação 
aberta, Mandado de Segurança nº 9001937-46.2018.8.23.0000. 
Votação avulsa para o cargo de Primeiro Vice-Presidente. Concorrem: 
Chapa 1 - Deputado Jânio Xingú – PSB; Chapa 2 – Deputado Gabriel 
Picanço – PRB.
 Procedo à chamada:
 Deputada Aurelina Medeiros – Chapa 2, Deputado Gabriel 
Picanço.
 Deputada Betânia Medeiros – Chapa 1, Deputado Jânio 
Xingú.
 Deputado Brito Bezerra – Chapa 1.
 Deputada Catarina Guerra - Chapa 1, Deputado Jânio 
Xingú.
 Deputado Chico Mozart - Chapa 1, meu amigo e irmão 
Deputado Jânio Xingú.
 Deputado Coronel Chagas – Chapa 2, Deputado Gabriel 
Picanço.
 Deputado Dhiego Coelho - Chapa 1, Xinguzinho.
 Deputado Eder Lourinho – Chapa 2, Deputado Gabriel 
Picanço.
 Deputado Evangelista Siqueira - Chapa 1.
 Deputado Gabriel Picanço – Chapa 2.
 Deputado Jalser Renier – Por sua lealdade, Chapa 1, 
Deputado Jânio Xingú.
 Deputado Jânio Xingú - Chapa 1, pela gratidão, Jalser 
Renier.
 Deputado Jeferson Alves – Pela lealdade, companheirismo 
e ter palavra, voto Deputado Xingú.
 Deputado Jorge Everton - Chapa 2, Deputado Gabriel 
Picanço.
 Deputada Lenir Rodrigues – Pela lealdade e compromisso, 
Deputado Jânio Xingú, Chapa 1.
 Deputado Marcelo Cabral - Chapa 1.
 Deputado Neto Loureiro – Chapa 1, meu Vice-Presidente é 
Jânio Xingú.
 Deputado Nilton do SINDPOL – Chapa 2, Deputado 
Gabriel Picanço.
 Deputado Odilon Filho - Chapa 1, guerreiro Xingú.
 Deputado Renan Filho - Chapa 1, Deputado Jânio Xingú.
 Deputado Renato Silva – Presidente, a situação é indelicada 
pois o Gabriel é do meu partido, mas não tive uma prévia comunicação 
por parte do Deputado Gabriel e, por palavra, o homem pode não 
ter nada na vida, mas tem que ter palavra e eu dei minha palavra ao 
Deputado Xingú. Chapa 1, Deputado Jânio Xingú. 
 Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, temos 
dois conterrâneos disputando: Deputado Xingú onde o próprio nome 

Eu conheço os dois lados da moeda, oposição e situação e claro que 
muitas coisas que ocorreram, Deputado Chagas, esta Casa teve a sua 
participação, por não fazer, de fato, o seu papel. Em alguns momentos, 
fomos omissos em deixar o Estado chegar a esse ponto, mas há 
tempo de corrigir tudo isso. Então, eu espero que a próxima Mesa 
Diretora, nesse caso, se eu for eleito, conduzirei os caminhos dentro 
do processo democrático, conversando com a sociedade, conversando 
com o novo governador, conversando com os poderes, instituições, 
para encontrarmos de fato uma saída para o momento que nós vivemos 
no estado de Roraima. Esse é o motivo e argumentações pelo qual 
apresentei a minha candidatura, pela experiência que tenho, pela 
formação acadêmica que tenho, por ser um democrata na sua essência. 
Eu estou apresentando a minha candidatura respeitando os colegas. 
Em momento algum eu quis ser agressivo a qualquer colega com meu 
posicionamento. Eu respeito a decisão de cada companheiro, entendo 
e tenho a maturidade suficiente, independentemente de os colegas 
terem votado em mim ou não, amanhã estarei do lado de dele, desde 
que estejamos defendendo o que for bom para o Estado de Roraima 
e para a sociedade roraimense. Então, é nesse sentido que gostaria 
de pedir, se houver algum colega indeciso ainda, que avalie a minha 
história, o meu posicionamento. Os colegas antigos já conhecem o 
meu perfil aqui dentro desta Casa. Talvez os colegas recém-chegados 
não me conheçam, mas converse com um deputado mais experiente 
que já teve mandato, que ele vai lhe transmitir quem é o Deputado 
Soldado Sampaio, qual é a forma que ele constrói política, que é de 
maneira respeitosa. Então, era isso. Desejo boa sorte a todos nós e 
Feliz 2019, com muita saúde e paz para todos nós roraimenses ou 
roraimados, que são aqueles que vieram morar aqui em Roraima como 
é o meu caso. Muito Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier- Obrigado Deputado 
Sampaio.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues que 
faça a leitura de Requerimento de Registros de Candidaturas Avulsas 
para eleição da Mesa Diretora para o biênio de 2019-2020. 
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues- (Lidos os 
Requerimentos de Registros de Candidaturas Avulsas para eleição da 
Mesa Diretora para o biênio de 2019-2020).
 O Senhor Presidente Jalser Renier - Vamos evoluir para a 
chamada nominal dos senhores deputados para a votação. Os senhores 
deputados, têm, pelo Regimento Interno, o voto em chapa avulsa. 
Concorrem para Presidência deste Poder o Deputado Soldado Sampaio 
e o Deputado Jalser: Deputado Jalser na Chapa 1 e o Deputado Soldado 
Sampaio na Chapa 2.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária, Deputada Lenir 
Rodrigues, que proceda à chamada nominal dos deputados para a 
votação. 
 Os senhores chegarão ao microfone e anunciarão o seu voto 
na Chapa 1, Deputado Jalser Renier ou na Chapa 2, Deputado Soldado 
Sampaio. 
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues - 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Folha de votação 
aberta, Mandado de Segurança nº 9001937-46.2018.8.23.0000. 
Votação avulsa para o cargo de Presidente. Concorrem: Chapa 1 
- Deputado Jalser Renier; Chapa 2 – Deputado Soldado Sampaio. 
Procedo à chamada.
 Deputada Aurelina Medeiros - Chapa 2.
 Deputada Betânia Medeiros - Meu voto é na Chapa 1. 
 Deputado Brito Bezerra- Chapa 1, Senhor Presidente. 
 Deputada Catarina Guerra - Chapa 1, Presidente Jalser 
Renier.

Deputado Chico Mozart - Voto na Chapa 1, Deputado 
Jalser Renier.
 Deputado Coronel Chagas - Chapa 2. 
 Deputado Diego Coelho - Chapa 1, Jalser.
 Deputado Eder Lourinho - Chapa 2, Soldado Sampaio.
 Deputado Evangelista Siqueira - Chapa 1.
 Deputado Gabriel Picanço - Chapa 2.
 Deputado Jalser Renier - Chapa 1, Senhor Presidente.
 Deputado Jânio Xingú- Pela independência dos poderes, 
Chapa 1, Jalser Renier.
 Deputado Jeferson Alves - Chapa 1, Presidente Jalser 
Renier. 
 Deputado Jorge Everton - Chapa 2, Deputado Sampaio. 
 Deputada Lenir Rodrigues - Chapa 1, Jalser Renier.
 Deputado Marcelo Cabral - Chapa 1, Jalser Renier. 
 Deputado Neto Loureiro – Chapa 1, Presidente Jalser 
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Milton e muitos outros que se encontram e que fazem parte da 
minha família.
 Agradeço, inicialmente, a minha equipe guerreira que nunca 
me abandonou. A Deputada Lenir disse que um político sem grupo 
não chega a lugar nenhum. Se estou onde estou, foi porque vocês me 
ajudaram a estar aqui.
 Nobres deputados estaduais, quero aqui fazer uma saudação 
especial a um amigo que não é Deputado, mas me incentivou desde 
o início, abraçou a nossa campanha, confiou na nossa luta, acreditou 
nos passos que demos. Não posso, de maneira nenhuma, deixar de 
agradecer ao meu amigo Tiago Fogaça, irmão do Deputado Diego, que 
muito me ajudou.
 Quero agradecer a todos os meus colegas Deputados: Xingú, 
Marcelo Cabral, Diego, Chico Mozart, Odilon, Betânia, Renato Silva, 
deputado amigo, parceiro, companheiro, e pode ter a certeza que a sua 
hora vai chegar, porque estou ao seu lado junto com você; meu amigo 
Brito; Deputada Catharina, Deputado Renan, Deputado Neto Loureiro, 
revelação desse grupo; Deputado Jerfeson e Deputado Sampaio. Esta 
Casa é nossa, Deputado Sampaio. A eleição acabou, vamos trabalhar e 
vamos fazer com responsabilidade o nosso dever cívico de cumprir o 
que diz a Constituição e o que diz a democracia do nosso país.
 Meus amigos, quero, mais uma vez, como fiz em 2015, 
começar a minha fala agradecendo primeiramente a Deus. Sem Ele 
nós não vamos e não temos absolutamente nada, por me dar força 
para acreditar que o homem jamais pode desistir de seus sonhos e 
por ter realizado mais um deles. Também peço licença como sempre 
faço, para agradecer a minha família. Sem vocês não haveria vida, 
sem vocês não haveriam sonhos, sem vocês não haveria absolutamente 
nada. Ninguém sabe disso melhor que você, ninguém sabe o que vivi 
diante da maior dificuldade, como minha mulher, que viveu momentos 
de agonia, sofrimento e dor, mas momentos de alegrias. Estamos 
aqui comemorando uma data importante de mais um passo que estou 
dando ao lado de uma mulher valiosa e que faz de mim o homem que 
sou. Obrigada por me dar dois filhos, obrigada por me dar alegrias 
de continuar trabalhando, vontade de continuar vivendo e a força de 
fazer de tudo para que possamos acertar. Agradeço a minha mãe que 
me colocou no caminho do bem, que me deu a satisfação, alegria e a 
vontade de ser seu filho. Eu me orgulho em ser seu filho, minha mãe, 
e se pudesse escolher uma mãe, escolheria novamente a senhora. Aos 
meus filhos Jalser Filho e Artur quero dizer a vocês dois: um apenas 
escuta e o outro já entende, minha vida mudou depois que fui pai e não 
existe nada mais importante na vida de um homem do que chegar em 
casa olhar para criança e dizer: “meu filho” e ele responder dizendo: 
“meu pai”. Agradeço a eles.
 Gostaria aqui de fazer menção ao amigo que me colocou pra 
ser e fazer a diferença no momento que mais precisei. Eu lembro em 
algum momento que estava candidato, chegou uma ocasião que 
cheguei pra ele e disse: meu amigo, cheguei em um momento em que 
vou precisar colocar um ponto na minha vida pública. Diante desse 
cenário, é muito pouco provável eu continuar e preciso que você saiba 
que estou ao seu lado, não da maneira que eu gostaria, porque 
infelizmente uma ordem judicial me impede de continuar. E aquele 
cara segurou na minha mão e disse o seguinte: você não está sozinho, 
você está ao meu lado e vou estar ao seu lado até o fim, não desista de 
seus sonhos, saia candidato e continue o seu trabalho. E sai candidato 
e esse cara me deu muita força, esse cara me ajudou muito. Esse cara 
foi um grande amigo que a vida me deu. Quero aqui dizer a você, meu 
irmão, que você sempre será meu amigo, através da sua vida, através 
de minhas orações e da minha vontade de dizer: muito obrigado, 
Anchieta, por tudo que você fez a Roraima. Você pode ter ido embora, 
mas a tua obra fica, teu trabalho fica, o exemplo que você deu a este 
Estado fica. Eu quero dizer a você que eu me orgulho muito de ser teu 
amigo, o legado que você deixou... nós vamos continuar trabalhando 
para que a justiça seja feita, para que os homens e mulheres reconheçam 
que não existe nenhum homem na história deste Estado tão amigo, tão 
parceiro, como você foi deste companheiro que está falando aqui. 
Obrigado! Obrigado por tudo, por sua vida, por sua sabedoria, por seu 
entusiasmo, mas, sobretudo, por sua lealdade com o povo de Roraima. 
Em meu nome e em nome das cento e onze mil pessoas de Roraima 
que disseram sim, nós queremos Anchieta, eu agradeço a sua existência 
no nosso convívio, meu irmão. Gostaria de fazer uma saudação 
especial aos novos deputados estaduais, aos 24 deputados estaduais do 
nosso estado. Estamos aqui pela confiança depositada pela população 
do nosso estado, de que faremos o melhor para o futuro de Roraima. 
Por isso mesmo, adianto ao próximo governo que assume esta Casa, 
que esta presidência não pretende criar nenhum obstáculo ou embaraço 

já diz e o Deputado Gabriel, também é outro paraense comedor de 
açaí com farinha e eu vou acompanhar o comedor de açaí com farinha, 
Deputado Gabriel Picanço, Chapa 2
 Deputada Tayla Peres – Chapa 2, Deputado Gabriel 
Picanço.
 Senhor Presidente, o candidato da Chapa 2, Deputado 
Gabriel Picanço, obteve 08 votos e o candidato da Chapa 1, Deputado 
Jânio Xingú foi eleito Primeiro Vice-Presidente da Assembleia 
Legislativa de Roraima, com 15 votos. 
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Declaro eleito o 
Deputado Jânio Xingú para o cargo de Vice-Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, no período de 2019/2020.
 Passamos agora para a eleição da Chapa única. Solicito à 
Senhora Primeira-Secretária que proceda à chamada dos Deputados 
para a votação. Como não há outra Chapa, a votação será da Chapa 1.
 A Senhora Primeira-Secretária Lenir Rodrigues – 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Folha de votação 
aberta, Mandado de Segurança nº 9001937-46.2018.8.23.0000.
 A votação será Sim, Não, abstenção ou em branco. Procedo 
à chamada.
 Deputada Aurelina Medeiros – Não.
 Deputada Betânia Medeiros – Chapa 1.
 Deputado Brito Bezerra – Chapa 1.
 Deputada Catarina Guerra – Chapa 1.
 Deputado Chico Mozart - Chapa 1.
 Deputado Coronel Chagas – Seguindo a coerência voto 
não.
 Deputado Dhiego Coelho – Chapa 1.
 Deputado Eder Lourinho – Não.
 Deputado Evangelista Siqueira - Chapa 1.
 Deputado Gabriel Picanço – Não.
 Deputado Jalser Renier – Chapa 1.
 Deputado Jânio Xingú – Chapa 1.
 Deputado Jeferson Alves – Chapa 1.
 Deputado Jorge Everton – Não.
 Deputada Lenir Rodrigues – Chapa 1.
 Deputado Marcelo Cabral - Chapa 1.
 Deputado Neto Loureiro – Chapa 1.
 Deputado Nilton do SINDPOL – Não.
 Deputado Odilon Filho - Chapa 1.
 Deputado Renan Filho - Chapa 1.
 Deputado Renato Silva – Chapa 1.
 Deputado Soldado Sampaio – Acompanhando o grupo, 
voto Não.
 Deputada Tayla Peres – Não.
 Com oito votos contrários e quinze favoráveis, foi eleita a 
Chapa 1.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Declaro empossado 
no cargo de 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, 
o Senhor Deputado Jânio Xingú; no cargo de 2º Vice-Presidente, 
Deputado Jeferson Alves; no cargo de 3º Vice-Presidente, Deputado 
Odilon Filho; no cargo de 1º Secretário, Deputado Chico Mozart; 
no cargo de 2º Secretário, Deputado Marcelo Cabral; no cargo de 
3ª Secretária, Deputada Catarina Guerra; no cargo de 4º Secretária, 
Deputada Lenir Rodrigues; e no cargo de Corregedor-Geral, Deputado 
Renato Silva.
 Convido o Senhor Vice-Presidente para tomar assento à 
Mesa.
 O Senhor Vice-Presidente Jânio Xingú – Deputado Jalser 
Renier, gostaria que viesse à frente, merecidamente, para as pessoas de 
pé virem a sua posse como Presidente desta Casa.
 Declaro empossado, no cargo de Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, o Deputado Estadual Jalser Renier 
Padilha.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhores Deputados, 
bom dia a todos, público, plateia, amigos e amigas.
 Quero cumprimentar meu amigo Ex-Presidente desta 
Casa, Deputado Chico Guerra; cumprimento o Deputado Estadual 
Constituinte desta Casa, Renan Beckel (Pai); cumprimento o Deputado 
Federal eleito Otaci Nascimento.
 Agradeço a Deus por me proteger em todos os momentos 
da minha vida. Aqui eu quero dar uma saudação especial à minha 
mãe Itelvina Padilha, ao meu padrasto Antônio, ao meu tio 
Carlinhos Padilha, à minha tia Marlene Padilha, minha esposa 
Cíntia Padilha, aos meus amigos aqui presentes, meu amigo Jota, 
meu cunhado Cristiano, meu irmão Carlos Olímpio, meu irmão 
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dias nós ouvimos histórias de adolescentes que mudaram o 
comportamento, que passaram a respeitar seus pais e amigos, que 
descobriram dons, que não entraram no mundo das drogas por conta 
desses programas da Assembleia Legislativa e se esse projeto fosse 
para salvar um único jovem desse famigerado vício, ele já teria valido 
a pena por tentar e acreditar na recuperação daquele jovem. Veja que 
investimos na execução de políticas públicas focadas na valorização 
do ser humano e respeito ao cidadão, falado aqui pela Deputada Lenir, 
o CHAME, PROCON e o Fiscaliza Roraima. São ações que garantem 
apoio ao cidadão nas resoluções de conflitos e diferentes situações. 
Para não me alongar muito, vou elogiar o trabalho incansável que a 
Deputada Lenir tem à frente do CHAME e que todos os deputados 
terão acesso a todos os programas emergentes, sociais e aplicáveis no 
nosso Estado. Destaco ainda que para fazer valer o seu lema 
“Independente e mais Perto de Você” a Assembleia Legislativa levou 
nessa última legislatura suas ações permanentes aos municípios. São 
vários municípios onde nós temos o núcleo do Poder Legislativo. Nós 
temos núcleo em Alto Alegre, Iracema, Rorainópolis, Caracaraí, 
Mucajaí, São João do Baliza. Nossa meta é dar continuidade e expandir 
o nosso programa a todo interior do Estado, em especial ao município 
de Rorainópolis e ao município de Uiramutã. Quero dizer a todos 
vocês que, a exemplo do que fomos na nossa gestão, não seremos o 
presidente da bancada de apoio ao governo e tampouco da bancada de 
oposição ao governo. Seguimos firmes no propósito de trabalhar 
conforme a vontade da maioria daqueles que estão sempre dispostos a 
ver e ter o Poder Legislativo atuando com autonomia e independência, 
de modo que as propostas para educação, saúde, trabalho, meio 
ambiente, direitos humanos, segurança, cultura, dentre muitas outras 
áreas sejam apreciadas e encaminhadas de acordo com o resultado 
positivo para a coletividade do estado de Roraima, assim como nos 
últimos quatro anos trabalhamos para que os 24 Deputados Estaduais 
tivessem a oportunidade de apresentar e defender seus projetos, de 
terem orgulho do seu trabalho e desta Casa nesta nova etapa com base 
de todas as nossas ações. Quero dizer aos Senhores que o nosso 
trabalho continuará e será apresentado para o povo, doa a quem se 
sentir doído. Se eu tenho deputados que apoiam esses projetos, jamais 
vamos deixar de apoiar onde o povo está. Aqui neste Poder não temos 
ou entendemos interesse de um lado ou nenhum partido político. 
Nossa bandeira é o estado de Roraima e cada um dos deputados que 
aqui hoje toma posse deve ter consciência de que com esse ato se 
compromete também a ser digno da confiança do povo e de todo o 
nosso estado. Quero agradecer, mais uma vez, a todos que estão aqui 
neste momento. Agradeço aos que vieram de longe, de perto, aos que 
nos prestigiam, aqueles que realmente estão conosco e confiam no 
trabalho que estamos fazendo e acreditem, peço a Deus todos os dias 
para que possamos acertar, possamos melhorar e, com a vontade de 
cada um, vamos fazer um Roraima repleto de oportunidades, de 
condições, aliado ao Parlamento, mas sempre respeitando a vontade 
soberana do povo de Roraima. Muito obrigado, Senhores!
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Neste 
momento, obedecendo o artigo 12 do Regimento Interno, o Senhor 
Presidente, Deputado Jalser Renier, irá declarar instalada a Oitava 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Convidamos a todos os presentes para, de pé, ouvi-lo.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Declaro instalada a 
Oitava Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Muito obrigado!
 Declaro encerrada a Sessão.

Jalser Renier
Presidente

Jânio Xingú
Vice-Presidente
Jeferson Alves 

Segundo Vice-Presidente
Odilon Filho

Terceiro Vice-Presidente
Chico Mozart

Primeiro-Secretário
Marcelo Cabral

Segundo-Secretário
Catarina Guerra
Terceira-Secretária
Lenir Rodrigues
Quarta-Secretária

Renato Silva
Corregedor-Geral

entre os poderes que impeça a sua vontade de governar. Este presidente 
aqui sempre acatou e continuará tendo a conduta, o respeito, a vontade 
soberana do povo de todo meu Estado. Eu sou filho de Roraima, aqui 
nasci, me criei, constitui família e aqui nesta terra pretendo passar 
toda minha vida. Ninguém quer mais o bem de Roraima do que eu. 
Dessa forma, não poderia agir diferente. Defenderei todo e qualquer 
projeto que traga benefício para o nosso estado e consequentemente 
que melhore a vida dos cidadãos, aliás, como sempre fizemos. Mas a 
subserviência nunca coagulará no meu sangue, pois aquele que é 
subserviente não chega ao topo, aquele que bajula não chega ao topo, 
aquele que simplesmente ignora os seus amigos, não chega ao topo, 
mas aquele que tem paciência, persistência e humildade consegue 
chegar aonde bem entender. Aos órgãos de fiscalização e controle 
quero declarar mais uma vez o meu compromisso de boa relação, 
respeito e equilíbrio em nome do bom funcionamento do nosso estado. 
A Assembleia Legislativa, tenho certeza que falo isso em nome de 
todos os deputados estaduais, estará sempre de portas abertas para 
atender todas as demandas e para contribuir com ação que tenham 
como objetivo o desenvolvimento de Roraima e a promoção da 
transparência pública. Iniciamos este mandato com foco na ampliação 
das ações do Poder Legislativo e, nesse sentido, quero firmar aqui o 
compromisso de melhorar o que entendemos que está funcionando de 
maneira satisfatória e mudar aquilo que ainda não conseguimos fazer 
funcionar como gostaríamos, com a firmeza e a coragem que sempre 
permanece no trabalho à frente desta Casa. Tenho certeza que todos 
aqui presentes perceberam que as mudanças significativas da 
Assembleia estão aos olhos daqueles que realmente acreditam. 
Fizemos mudanças pessoais, mudanças institucionais que melhoraram 
a qualidade de vida da população. O parlamento desenvolve o 
importante papel na nossa sociedade e por isso mesmo a transparecia 
é imprescindível. Pensando nisso investimos em comunicação, tiramos 
a TV Assembleia do papel e hoje o cidadão pode assistir, ao vivo, 
como está assistindo agora tudo que acontece nas sessões e reuniões 
das comissões deste Poder. Além de termos hoje uma televisão que 
atende a comunidade em todas as suas demandas e também com ampla 
programação, entendemos ser necessário que haja uma comunicação 
fortalecida e atuante para tornar ainda mais transparente o processo 
legislativo. Vamos continuar a apostar na juventude com forças que 
impulsionam esses jovens no desenvolvimento de Roraima. Eu fico 
muito feliz quando vou à Escola do Legislativo e vejo pessoas 
estudando, trabalhando, buscando seu espaço tendo a oportunidade de 
entrar em um concurso público, tendo condição de aprender a falar um 
idioma, espanhol, francês, coisa que no estado de Roraima não se vê 
nas escolas públicas estaduais e tão pouco nas municipais. Nós, a 
Assembleia Legislativa com o apoio amparado em um projeto de lei, 
aprovamos aqui nesta Casa a condição e eficácia de colocarmos uma 
escola onde o filho do pobre não tem condição de pagar uma aula de 
inglês, onde o filho de pobre não tem condição de pagar uma aula de 
espanhol, uma aula de francês. Sabe aquele pai que tem o sonho de ter 
seu filho formado, bem-educado, em um estado que a educação anda 
de mal a pior. Não me canso de repetir que a educação abre portas, a 
exemplo disso, temos o programa Abrindo Caminhos, um programa 
único que tem mais de dez mil crianças estudando, trabalhando, 
aperfeiçoando-se, mudando vidas, representando o Estado. Eu não 
quero me ater se isso é ou não é atribuição da Assembleia Legislativa. 
Se isso não fosse atribuição da Assembleia, nós não teríamos aqui 
nesta casa 14 deputados estaduais reeleitos e um senador eleito pela 
vontade soberana do povo. São programas como esses que irão 
melhorar, intensificar e que irão incentivar a vida do cidadão 
roraimense. Por pensarmos assim, foi que nos últimos anos ampliamos 
os investimentos na Escola do Legislativo, com o intuito contínuo de 
proporcionar aos servidores e à comunidade em geral, na capital e no 
interior, oportunidade de estudar. E devo dizer aos senhores que nada 
é mais importante do que estudar. Uma nação se constrói com homens 
e livros. Aquele que investe em educação, independentemente de onde 
esteja, independentemente de como esteja ele, está investido no futuro 
e um futuro não passa sem educação. Somos um Estado com mais de 
cinquenta mil universitários, um Estado que precisa ainda mais de 
condições de empregos, dignidade, oportunidade, mas acima de tudo 
de respeito ao povo. Nosso planejamento demostra que o Legislativo 
existe não só para fiscalizar e legislar, mas também para contribuir 
com a educação, cultura, desenvolvimento social e intelectual do 
cidadão. Para se ter um futuro promissor é preciso criar caminhos 
saudáveis para o desenvolvimento. Hoje a Assembleia Legislativa de 
Roraima cria condições para que as famílias tenham mais dignidade, 
mais segurança social em nosso Estado. Senhoras e senhores, todos os 
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 O Excelentíssimo Senhor Vice-Governador Frutuoso Lins – 
Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do 
Estado de Roraima, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar 
o meu cargo honrada, leal e patrioticamente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor Segundo-
Secretário que proceda à leitura do Termo de Posse.
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral – (Lido o Termo de 
Posse).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Declaro empossado o 
Excelentíssimo Senhor Frutuoso Lins no cargo de Vice-Governador do Estado 
de Roraima. 
 Excelentíssimo senhor vice-governador Frutuoso Lins; 
Excelentíssimo senhor vice-presidente do Tribunal de Justiça do estado de 
Roraima, Desembargador Mozarildo Cavalcante; Excelentíssimo senhor 
Deputado Federal Jhonatan de Jesus; Excelentíssimo senhor Deputado Federal 
Hiran Gonçalves; Excelentíssima senhora Procuradora-Geral de Justiça em 
exercício do Ministério Público Estadual, Doutora Janaína Carneiro Costa; o 
Senador eleito pelo Estado de Roraima e ex-presidente desta Casa, Mecias de 
Jesus; o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Roraima, Professor Doutor 
Jeferson Fernandes do Nascimento; Magnífico Reitor da Universidade Estadual 
de Roraima, Professor Regis; Excelentíssima senhora Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral de Roraima, Desembargadora Tânia Maria Vasconcelos; a 
senhora Defensora Pública-Geral do Estado, Teresinha Muniz; senhor Presidente 
da Ordem dos Advogados do Brasil, Doutor Ednaldo Gomes Vidal; Tenente-
Coronel Vandir Pereira Soares Júnior, representando a Primeira Brigada de 
Infantaria de Selva; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 
Conselheiro Manoel Dantas; o General de Brigada Eduardo Pazuello; Deputado 
Federal eleito José Otaci Barroso do Nascimento; Deputado Federal eleito Haroldo 
Alves Campos; Deputado Federal eleito Antônio Carlos Nicoletti. Cumprimento 
as demais autoridades em nome das mulheres, da minha mãe Itelvina Padilha e 
minha esposa Cíntia Lara Padilha e, em nome dos homens, cumprimento a todos 
na figura do hoje Senador da República, Mecias de Jesus. Senhoras e senhores, 
quero usar este espaço, primeiro, me dirigindo aos meus colegas deputados 
estaduais, imprensa, servidores desta Casa, ilustres convidados. Terminando 
o período eleitoral e todas as solenidades que sucedem esse processo, se faz 
necessário ressaltar, para que não paire nenhuma dúvida, que a disputa eleitoral 
está, definitivamente, encerrada. Em meu discurso mais cedo, aqui mesmo neste 
Plenário, deixei clara a intenção deste Poder em manter o clima de diálogo, paz, 
civismo, em nome do bem comum do Estado de Roraima. Neste sentido, me 
uno a todas as autoridades aqui presentes a ajudar, participar, contribuir, com 
serenidade e determinação, no processo de construção de um novo tempo para o 
estado de Roraima. Nosso estado vive tempos difíceis e carece de uma boa gestão 
que faça, sem dúvida nenhuma, um sério diagnóstico da situação econômica e 
proceda às medidas necessárias para estabelecer o bom funcionamento do nosso 
estado. Disse em meu discurso de posse e repito: não sou o presidente do governo 
e tão pouco da oposição, estou presidente do Poder Legislativo, representante 
dos meus colegas; todos imbuídos no desejo de estabelecer uma agenda 
comum voltada à construção de um futuro digno para toda a nossa população. 
Contudo, saliento, neste momento, que a Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima irá manter a sua postura de independência sempre em prol da defesa 
dos interesses da população. Este poder não terá uma relação de subserviência 
com o Poder Executivo, mas tenham a certeza que estaremos sempre dispostos 
ao diálogo; a boa conversa enaltece o bom equilíbrio. As diferenças de opinião 
serão respeitadas em nome do bom relacionamento entre todas as instituições. 
A fiscalização e avaliação de projetos de orçamentos sempre seguirão o que 
determina a lei, os Princípios de Transparência e Publicidade, de modo que o povo 
possa acompanhar os debates e a votação de todas as propostas encaminhadas a 
esta Casa. Volto a reforçar que a Assembleia Legislativa de Roraima estará aqui 
para avaliar, votar com isonomia os projetos de interesse do nosso Estado. Tenho 
24 anos de experiência na política, são 24 anos de mandato como homem público 
que já ultrapassou obstáculos e enfrentou incompreensões. Exatamente por isso, 
desejo ao governador Antônio Denarium que seu caminho à frente do nosso 
Roraima seja trilhado rumo ao sucesso, com a eficiência operacional e a eficácia 
administrativa que o nosso povo merece. Acredito que, com o apoio do Governo 
Federal e a capacidade técnica de sua equipe, irá conduzir o Estado de maneira proba, 
comprometido com o desenvolvimento econômico, social, e pautado no diálogo e 
respeito aos demais poderes. A partir daí, a partir da posse, esperamos que o Governo de 
Roraima cumpra com todos aqueles compromissos firmados, no decorrer da campanha, 
com o povo, respeitando as demandas das diferentes áreas sob sua responsabilidade. 
Esperamos que as políticas públicas implementadas sob sua gestão sigam um caminho 
para um trabalho sério e isento de fins partidários. Estaremos atentos a estes atos e 
fiscalizaremos com isenção aqueles que são pertinentes ao Poder Legislativo, visando 
sempre o melhor do nosso Estado. Quero dizer aqui que, como Presidente desta Casa, 
elevo minhas considerações ao governo, elevo votos de boa sorte. A campanha, como 
disse no início deste discurso, ela acabou, começa aqui um novo pacto em prol da 
população de Roraima, em nome das centenas que ficaram esperando algo para 

ATAS SESSÕES SOLENES

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO GOVERNADOR E 
VICE-GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA 

EM 1º DE JANEIRO DE 2019
56º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA
PRESIDÊNCIA DO DEPUTADO JALSER RENIER

 Às dezessete horas do dia primeiro de janeiro de 2019, deu-se a 
primeira Sessão Solene do quinquagésimo sexto Período Legislativo da oitava 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, com o objetivo de 
dar posse ao Governador e ao Vice-Governador do Estado de Roraima. 
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa - Senhoras e 
Senhores, damos início a esta Sessão Solene, convocada para dar posse ao 
Governador e ao Vice-Governador do Estado de Roraima, eleitos para o exercício 
de 2019 a 2022. Convidamos os Excelentíssimos Senhores Deputados Estaduais 
para que tomem assento ao Plenário. 
 Neste momento, convidamos o Excelentíssimo Senhor Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser Renier, para 
presidir os trabalhos; bem como o Senhor Primeiro-Secretário, Chico Mozart; e o 
Senhor Segundo-Secretário, Marcelo Cabral, para compor a Mesa. Convido, para 
fazer parte da Mesa de honra, o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado 
de Roraima, Desembargador Mozarildo Cavalcante; o senhor Deputado Federal 
Jhonatan de Jesus; o senhor Deputado Federal Hiran Gonçalves; a senhora 
Procuradora-Geral de Justiça em exercício do Ministério Público Estadual, 
Doutora Janaína Carneiro Costa; o Senador eleito pelo Estado de Roraima Mecias 
de Jesus; o Magnífico Reitor da Universidade Federal de Roraima, Professor 
Doutor Jeferson Fernandes do Nascimento; a presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Roraima, Desembargadora Tânia Maria Vasconcelos; a Senhora 
Defensora Pública-Geral, Teresinha Muniz; representando o Comandante da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada Márcio Bessa 
Campos; convidamos o Comandante do 6º BEC Tenente-Coronel Vandir Pereira 
Soares Júnior; o Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, 
Conselheiro Manoel Dantas. Senhoras e Senhores, anunciamos a palavra do 
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, Deputado Jalser Renier.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Boa tarde a todos. Sob a 
proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro aberta a presente 
Sessão, que tem por finalidade dar posse ao Governador e ao vice-Governador do 
Estado de Roraima, eleitos em 28 de outubro de 2018, em conformidade com o 
artigo 279 do Regimento Interno da Assembleia Legislativa.
 Solicito às senhoras deputadas Catarina Guerra e Lenir Rodrigues 
para que conduzam até este Plenário os excelentíssimos senhores Antônio 
Olivério Garcia de Almeida – Antônio Denarium e Frutuoso Lins Cavalcante 
Neto, governador e vice-governador eleitos pelo Estado de Roraima. Convido 
as autoridades, os senhores deputados e todos os presentes para, em posição de 
respeito, cantarmos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de Roraima.

(Execução dos Hinos).
 Solicito ao Excelentíssimo Senhor Antônio Olivério Garcia de 
Almeida, governador eleito, a apresentação do seu diploma legal e respectiva 
declaração de bens.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor Presidente, 
os documentos solicitados já foram previamente apresentados e registrados na 
forma da lei.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Convido o Excelentíssimo 
Senhor Antônio Olivério Garcia de Almeida, governador eleito, para prestar o 
juramento de posse. Solicito aos presentes para, de pé, ouvi-lo.
 O Excelentíssimo Senhor Antônio Olivério Garcia de Almeida – 
Prometo manter, defender, cumprir e fazer cumprir a Constituição Federal e a do 
Estado de Roraima, observar as leis, promover o bem-estar geral e desempenhar 
o meu cargo honrada, leal e patrioticamente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Primeiro-Secretário 
que proceda à leitura do Termo de Posse.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – (Lido o Termo de 
Posse).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Declaro empossado o 
Excelentíssimo Senhor Antônio Olivério Garcia de Almeida no cargo de 
Governador do Estado de Roraima. 
 Solicito ao Excelentíssimo Senhor Frutuoso Lins Cavalcante 
Neto, vice-governador eleito, a apresentação do seu diploma legal e respectiva 
declaração de bens. 
 O Senhor Segundo-Secretário Marcelo Cabral - Senhor Presidente, 
os documentos solicitados já foram previamente apresentados e registrados na 
forma da lei.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Convido o Excelentíssimo 
Senhor Frutuoso Lins Cavalcante Neto, vice-governador eleito, para prestar o 
juramento de posse. Solicito aos presentes para, de pé, ouvi-lo.
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Não é choradeira, é uma forma de mostrar a real situação em que se encontra o 
Estado de Roraima, que terminou o ano fiscal ontem. 22,2% é o duodécimo total 
dos poderes, que foi distribuído para os poderes setecentos e dezessete milhões em 
2018, sendo representado por 7,8% para o Tribunal de Justiça, com R$ 
251.900.000,00 (duzentos e cinquenta e um milhões e novecentos mil reais); 7,2% 
para a Assembleia Legislativa, R$ 231.758.000,00 (duzentos e trinta e um milhões 
setecentos e cinquenta e oito mil reais); 2,8% para o Ministério Público, R$ 
87.892.000,00 (oitenta e sete milhões oitocentos e noventa e dois mil reais); 2,2% 
para o Tribunal de Contas, R$ 72.082.000,00 (setenta e dois milhões e oitenta e dois 
mil reais); 1,7% para a Defensoria Pública, R$ 54.820.000,00 (cinquenta e quatro 
milhões oitocentos e vinte mil reais) e 0,52%  para o Ministério Público de Contas, 
com R$ 16.880.000,00 (dezesseis milhões oitocentos e oitenta mil reais). Além dos 
Poderes, também foram repassadas obrigações que não têm como deixar de ser 
repassadas. 25% do valor arrecadado no Estado de Roraima com tributos e o ICMS 
é repassado para os Municípios, que somaram R$ 248.000.000,00 (duzentos e 
quarenta e oito milhões de reais): 25% para a Educação, R$ 736.376.000,00 
(setecentos e trinta e seis milhões trezentos e setenta e seis mil reais); 18% para a 
Saúde, R$ 501.365.000,00 (quinhentos e um milhões trezentos e sessenta e cinco 
mil reais). Também foram pagas parcelas da dívida pública, dos empréstimos 
contraídos em gestões anteriores de R$ 248.000.000,00 (duzentos e quarenta e oito 
milhões de reais). Também foram pagos os precatórios no valor total de R$ 
27.000.000,00 (vinte e sete milhões de reais). Dessa forma, sobram somente 23% 
para o Estado, que é R$ 746.000.000,00 (setecentos e quarenta e seis milhões de 
reais). Para o Estado, não é suficiente para pagar folha de pagamento e também não 
sobra nada para custeio e investimento. São apenas R$ 62.000.000,00 (sessenta e 
dois milhões de reais) por mês para o governo fazer a gestão de toda a máquina 
pública. A receita total do Estado cresceu 26% nos últimos quatro anos, saindo, em 
2014, de R$ 2.558.000,00 (dois milhões quinhentos e cinquenta e oito mil reais) 
para R$ 3.230.000,00 (três milhões duzentos e trinta mil reais) em 2018. Enquanto 
isso, os Poderes tiveram um aumento muito maior. O Tribunal de Justiça, teve um 
aumento, nos últimos quatro anos, de 74,22% do duodécimo. A Assembleia 
Legislativa teve um aumento de 48,62%. O Ministério Público teve um aumento de 
43,57%. O Tribunal de Contas teve um aumento de 45,08%. A Defensoria Pública 
teve um aumento de 89,88% e o Ministério Público de Contas, recém-criado, teve 
um aumento de 109,96%. Enquanto isso, o Estado de Roraima teve um aumento na 
arrecadação de 26%, bem inferior ao valor que foi ajustado para todos os Poderes. 
Por conta desse cenário e de caos, através do Presidente Michel Temer, foi necessária 
uma intervenção federal para que os salários dos servidores fossem pagos e 
colocados em dia. Assumi no dia 11 de dezembro como Interventor Federal em 
meio a greves, manifestações. Foram várias viagens para Brasília para que os 
recursos fossem, finalmente, liberados. Para que tudo isso acontecesse, Ministros, 
Deputados Federais, Senadores se colocaram à disposição num ato de apoio ao 
Estado. Além de garantir um final de ano digno para todos os nossos servidores, 
honramos também o pagamento dos Poderes e do ICMS para que as prefeituras 
pudessem pagar os salários atrasados dos seus servidores. Um dos meus pedidos 
como Interventor Federal ao Presidente Temer, além da folha de pagamento, foi a 
transferência das terras e, com muito êxito, fomos prontamente atendidos. Foi 
transferida a primeira gleba, a Gleba Ereu com mais de 112 mil hectares e, também, 
foi transferida a Gleba Equador com mais de 303 mil hectares. Em breve, já na 
gestão do nosso Presidente Jair Bolsonaro, tenho compromisso da transferência de 
todas as terras da União para o Estado de Roraima. Em contrapartida, tivemos que 
fazer algumas ações de choque de gestão para iniciar um equilíbrio nas contas 
públicas, como: diminuição de cargos comissionados; devolução de carros alugados 
e revisão em contratos para evitar fraudes nos pagamentos dessas dívidas. Também 
diminuímos gastos e eliminamos os desperdícios. As medidas de mudanças podem 
não ter sido muito bem vistas por todos, mas foram e serão necessárias. Em 2019, 
para equilibrar as contas, juntos, teremos a responsabilidade com a correta aplicação 
dos recursos públicos. Não será fácil, mas nada é impossível. O governo dará o 
exemplo e contamos com o apoio de todos. Precisamos de um pacto em prol da 
população de Roraima para encontrarmos alternativas e fazer com que o Estado 
possa cumprir todos os seus compromissos. Chegou a hora de pensarmos nos 
interesses da população e não apenas nos interesses individuais. Vamos fazer uma 
reforma administrativa, tecnológica, tributária e um plano de recuperação e ajuste 
fiscal para ser apresentado ao Governo Federal. Precisamos do apoio de todos os 
Poderes para aprovação dessas medidas necessárias para equilibrar as finanças do 
Estado. Uma harmonia administrativa, um verdadeiro pacto entre os Poderes. Que 
este ano seja um ano de mudança e que em breve possamos comemorar a vitória de 
um Estado recuperado e pronto para ser exemplo para o Brasil. Desejo um feliz Ano 
Novo para todos os roraimenses e para todas as famílias aqui presentes, em especial, 
aos meus familiares, representados aqui pela minha irmã, que vieram de outros 
estados e, inclusive, alguns dos Estados Unidos, nos prestigiar neste grande 
momento, que é o dia mais importante da minha vida. Que Deus nos abençoe. 
Muito obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Em nome dos senhores 
Deputados Estaduais, agradeço a presença de todos e dou por encerrada a 
presente Sessão.

que suas vidas possam transcorrer de maneira natural. Depositamos no senhor a 
oportunidade de um governo responsável e atento às demandas políticas. Ontem, 
o senhor era o meu adversário, hoje o senhor é o meu governador. O governador 
de Roraima, o governador do Estado. Entendo que, desta maneira, enfrentaremos 
as adversidades pautados na responsabilidade, respeito e bem comum. Agradeço 
penhoradamente a todos os que vieram de perto e de longe para engrandecer este 
momento. Esta Casa parabeniza o governador, parabeniza à sua equipe de trabalho 
e que seja feita a vontade soberana do povo. Termino mais uma vez minhas palavras 
sem deixar de citar, com dever de justiça do meu coração, a lembrança de um homem 
que fez história em Roraima e que, infelizmente, nos deixou recentemente, com 
saudade no coração daquele que contribuiu muito para que o Estado estivesse onde 
está. José de Anchieta Júnior, meu amigo, que Deus abençoe sua vida e lhe ilumine, 
que tenhamos a oração fincada com o pé e a responsabilidade de um homem que fez 
a sua parte, que contribuiu para que o Estado fosse bem melhor e que esteja ele em um 
bom lugar. Muito obrigado a todos. Um grande abraço e que Deus nos abençoe 
e nos dê um 2019 promissor. Neste momento, passo a palavra ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado de Roraima Antônio Denarium.
 O Senhor Governador do Estado de Roraima Antônio Denarium – 
Boa tarde a todos. Quero iniciar minhas palavras agradecendo a Deus pelo dom da 
vida e pela oportunidade de governar o Estado de Roraima pelos próximos quatro 
anos. Quero saudar a minha esposa, Simone, que me apoiou desde o primeiro 
momento, quando ser governador não passava de um sonho distante. Muito 
obrigado, meu amor. Em seu nome, cumprimento a todos os roraimenses. Quero 
agradecer aos meus filhos Carolina, Gabriel e João Antônio por me apoiarem nesta 
nova etapa de minha vida. Cumprimento e parabenizo o Presidente da Assembleia, 
deputado estadual Jalser Renier, pela sua reeleição. Também cumprimento o 
deputado estadual Soldado Sampaio e, em seu nome, cumprimento os demais 
deputados e deputadas eleitos e reeleitos. Quero cumprimentar o meu vice-
governador, Doutor Frutuoso Lins e, em seu nome, cumprimento todos aqueles que 
estiveram do nosso lado, trabalhando e nos apoiando também. Quero cumprimentar 
o vice-presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, Desembargador 
Mozarildo Cavalcante. Cumprimento, também, a presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral de Roraima, Desembargadora Tânia Maria Vasconcelos e, em seu nome, 
cumprimento os demais Poderes e órgãos de fiscalização e controle hoje aqui 
presentes. Cumprimento o representante da Primeira Brigada de Infantaria de 
Selva, Tenente-Coronel Vandir Pereira Soares Júnior. Cumprimento a senhora 
Defensora Pública-Geral, Teresinha Muniz; o Magnífico Reitor da Universidade 
Federal de Roraima, Professor Doutor Jeferson Fernandes do Nascimento. 
Cumprimento, também, o ex-deputado estadual, senador eleito pelo Estado de 
Roraima, Mecias de Jesus, que sempre esteve ao nosso lado apoiando a nossa 
candidatura. Cumprimento a senhora Procuradora-Geral de Justiça em exercício do 
Ministério Público Estadual, Doutora Janaína Carneiro Costa. Cumprimento o 
senhor Deputado Federal Jhonatan de Jesus. Cumprimento o senhor Deputado 
Federal Hiran Gonçalves. Cumprimento o senhor Deputado Federal Haroldo da 
Cathedral. Cumprimento nosso amigo eleito Deputado Federal Nicoletti. 
Cumprimento o senhor Deputado Federal eleito Otaci. Cumprimento, de forma 
especial, o General Pazuello, no qual cumprimento todos os militares da Polícia 
Militar, Corpo de Bombeiros Militar, Polícia Civil e todos os representantes do 
Exército e da Aeronáutica aqui presentes nesta solenidade. Meus amigos e minhas 
amigas, hoje, inicio o maior desafio da minha vida, governar o Estado que, há 27 
anos, eu acolhi para viver, onde constituí minha família e nasceram meus três filhos; 
o estado onde investi grande parte da minha juventude e empreendedorismo; onde 
investi minhas economias; um lugar que eu acreditei, desde o primeiro momento, 
que seria uma terra de desenvolvimento; um lugar que me proporcionou alcançar 
o sucesso profissional. Quem me vê hoje, aqui nesta Tribuna, não imagina o 
quanto foi difícil chegar até aqui. Foi uma longa caminhada, construída pela mão 
de muitos e apoiada pelos amigos mais próximos. Agora, como governador, terei 
a oportunidade de retribuir tudo o que Roraima me proporcionou, de fazer por 
este Estado tudo o que for necessário para alavancar o desenvolvimento e mudar 
a nossa matriz econômica. Mas, para alcançarmos esse patamar, antes será 
necessário arrumar a casa, e não será em um mês ou em cem dias. O dinheiro 
público foi utilizado de forma irresponsável por gestões anteriores, o que veio 
colocar Roraima nesse caos econômico, social e político. Nem mesmo o governo, 
nem a Secretaria da Fazenda, as demais secretarias, os Poderes, tinham 
conhecimento da real situação de Roraima. Por motivos alheios a gestões 
anteriores, escondia-se esse cenário que, agora, sabemos, é devastador. São mais 
de seis bilhões em dívidas e foi graças à intervenção federal que, finalmente, 
conseguimos descobrir o tamanho do dano causado às contas públicas do 
governo. Nos últimos cinco anos, a receita do Estado sempre foi menor do que o 
orçamento, ou seja, o governo sempre repassou para os poderes um valor maior 
do que foi arrecadado, a exemplo de 2018, que o orçamento foi de três bilhões e 
quinhentos milhões de reais, enquanto que a receita do Estado foi de três bilhões, 
duzentos e trinta milhões. Portanto, houve uma arrecadação a menor do que o 
orçado, de duzentos e setenta milhões de reais. Quando se pega o total da receita 
de três bilhões e duzentos e trinta milhões e se faz os repasses obrigatórios, que 
são setenta e sete por cento do total arrecadado, que vão representar aqui, agora. 
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ELEIÇÃO DA MESA DIRETORA - CHAPAS
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