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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

OFÍCIO

OFÍCIO Nº 200 /2019/GAB/GOV
Boa Vista, 29 de maio de 2019.

______________________________________________________________________________________________________

A Sua Excelência o Senhor,
Deputado Estadual Jalser Renier Padilha
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima - ALE
Praça do Centro Cívico, 202 - Centro.
Boa Vista- RR
______________________________________________________________________________________________________

Assunto: Convocação de Sessão Extraordinária.
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, o Executivo Estadual vem pelo presente 

com fulcro no Art. 119, § 1º, I, do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do estado de Roraima, bem como, na Carta Estadual que 
disciplina no art. 42, convocar a realização de Sessão Extraordinária, 
sem ônus, para no dia 30 do corrente, deliberar sobre que o Projeto de 
Lei que: Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos aos 
contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 9.496, 
de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-70, de 24 
de agosto de 2001, relacionados com as modificações no Programa de 
Reestruturação e de Ajuste Fiscal – PAF previstas nos arts. 8º e 9º da 
Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de novembro de 2014, e nos 
arts. 8º a 10 da Lei Complementar Federal nº 156, de 28 de dezembro 
de 2016.

Informo aos Senhores Parlamentares e aos demais 
Membros dessa Casa Legislativa que o Estado tem urgência na 
aprovação da proposição constante do projeto de lei mencionado, 
diante do exíguo prazo que temos para publicar norma que 
credencia o Estado a participar do Programa de Ajuste Fiscal do 
Governo Federal. 

Por essa razão, de acordo com o Espírito Público que 
norteia as ações do Executivo e Legislativo do bem comum, e do 
pleno funcionamento da máquina pública que vem contando com 
imensas dificuldades financeiras, necessitamos de mecanismos 
legais que permitam superar tais obstáculos. Esse é o objetivo da 
presente proposição e a urgência que compartilhamos com Vossas 
Excelências. 

Atenciosamente,
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 060/2019
A Sua Excelência o Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente:

Os Deputados que a este subscrevem, de conformidade 
com os incisos II e XIII do art. 196, c/c alínea “f” do art. 248, 
todos do Regimento Interno, requerem a realização de Sessão 
Extraordinária, no dia 31 de maio do corrente, às 11h30, 
considerando o OFÍCIO Nº 200/2019/GAB/GOV que convoca para 
discussão e votação do Projeto de Lei nº 067/2019, em Turno 
Único, que Autoriza o Poder Executivo a celebrar termos aditivos 
aos contratos firmados com a União, com base na Lei Federal nº 
9.496 de 11 de setembro de 1997, e na Medida Provisória nº 2.192-
70, de 24 de agosto de 2001, relacionados com as modificações 
no Programa de Reestruturação e de Ajuste Fiscal -PAF previstas 
nos arts. 8º e 9º da Lei Complementar Federal nº 148, de 25 de 
novembro de 2014, e nos arts. 8º a 10 da Lei Complementar Federal 
nº 156, de 28 de dezembro de 2016.

Sala das Sessões, 30 de maio de 2019.
Deputados

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 362/2019
 O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 
202, do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima, a seguinte 
indicação:
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 Uma estrada bem pavimentada, evita acidentes, diminui o 
tempo dos moradores para se deslocarem até a cidade e facilita a vida 
das pessoas que vivem naquela região. 

Então por meio desta indicação, solicita que seja feita a 
recuperação e pavimentação, da vicinal do urubuzinho (BVA-152), 
inclusive obras de arte corrente.

Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 22 de maio de 2019.
TAYLA PERES

Deputada Estadual PRTB/RR

INDICAÇÃO Nº 365/2019
Sugere ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado de 
Roraima, que proceda às medidas 
necessárias e urgentes para que 
seja realizada a aquisição de uma 
cadeira odontológica para atender o 
Hospital Délio Oliveira Tupinambá, 
localizado no município de 
Pacaraima. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA, nos termos do art. 202 do Regimento Interno, sugere 
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima 
que proceda às medidas necessárias e urgentes para que seja 
realizada a aquisição de uma cadeira odontológica para atender 
o Hospital Délio Oliveira Tupinambá, localizado no município 
de Pacaraima.

JUSTIFICATIVA
Levando em consideração a importância da saúde 

bucal, é inadmissível que a população do município de 
Pacaraima não esteja recebendo atendimento de cirurgião-
dentista no Hospital Délio Oliveira Tupinambá, devido à 
ausência de uma cadeira odontológica na unidade hospitalar. 
Cabe destacar que há no hospital um profissional devidamente 
qualificado a prestar o serviço a população, porém o mesmo 
não tem condições de exercer suas atividades laborais tendo 
em vista a falta de infraestrutura, mais especificamente uma 
cadeira odontológica.

 Nesse contexto, visto que os serviços odontológicos e afins 
são essenciais à população, é imperioso que o Governo do Estado de 
Roraima proceda às medidas necessárias e urgentes para que seja 
realizada a aquisição de uma cadeira odontológica para atender o 
Hospital Délio Oliveira Tupinambá, localizado no município de 
Pacaraima.

Palácio Antônio Augusto Martins, 23 de maio de 2019.
NETO LOUREIRO
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 366/19
 O Parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

– REFORMA NA ESCOLA ESTADUAL HENRIQUE DIAS 
NO MUNICÍPIO DE SÃO JOÃO DA BALIZA/RR

JUSTIFICATIVA
Em parceria com a Defensoria Pública do Estado de Roraima, na 

pessoa do Subdefensor Público-Geral, Dr. Oleno Inácio de Matos, venho 
solicitar a REFORMA URGENTE na Escola Estadual Henrique Dias, sito 
à rua São Miguel, 171, bairro centro, na sede do município de São João da 
Baliza. 

A Escola tem como etapas educacionais o Ensino 
Fundamental (anos finais), o Ensino Médio e a Educação de 
Jovens e Adultos (ensino Fundamental e Médio). Ademais a 
referida escola serve de apoio para a Defensoria Itinerante onde 
se realizam os atendimentos jurídicos à comunidade do referido 
município.

 Justifica-se a indicação pela precariedade em que se 
encontra o referido estabelecimento de ensino da rede estadual 
de educação (cf. fotos em anexo), pois acreditamos que um bom 
ambiente escolar corrobora para melhoria da aprendizagem e 
ao mesmo tempo fortalece convívio social entre os membros da 
comunidade escolar.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 24 de maio de 2019.

Evangelista Siqueira 
Deputado Estadual

RECONSTRUÇÃO DA PONTE DE MADEIRA HÁ 05 KM 
(QUILÔMETROS) DA VILA TAMANDARÉ, QUE DÁ ACESSO AO 
SERRA DOURADA, LOCALIZADA NA VICINAL 02, MUNICÍPIO 
DE MUCAJAÍ.

JUSTIFICATIVA:
Trata-se de indicação parlamentar objetivando a reconstrução da 

ponte de madeira há 05 km da Vila Tamandaré, na vicinal 02, Município 
de Mucajaí.

A referida ponte possui grande relevância a população 
residente na localidade, haja vista ser uma das poucas vias de acesso 
as Vilas citadas. Servindo para a interligação do transporte escolar, rota 
de escoamento de produção de alimentos, além de ser acesso direto as 
moradias.

Ocorre que no último dia 16, um caminhão tombou ao passar 
pela ponte (conforme matéria em anexo) a destruindo e a tornando 
intrafegável.

Diante do exposto, faz-se necessário a urgente 
reconstrução da ponte de madeira que fica 05 km da Vila 
Tamandaré ligando-a a Vila Serra Dourada, na vicinal 02, 
município de Mucajaí, por ser direito do trabalhador rural e 
garantia constitucional. Além de resguardar a dignidade de todos 
os cidadãos moradores da região.

Palácio Antônio Augusto Martins, 22 de maio de 2019.
GABRIEL PICANÇO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 363/2019
A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima do seguinte 
Indicativo:
SOLICITA QUE SEJAM DISPONIBILIZADOS EQUIPAMENTOS 
VISANDO SISTEMATIZAÇÃO DE SOLO PARA AGRICULTURA, 
OBJETIVANDO O ATENDIMENTO DOS PRODUTORES RURAIS 
DA COMUNIDADE SANTA LUZIA, LOCALIZADA NA VICINAL 
09, CONFIANÇA III, ZONA RURAL NO MUNICÍPIO DO CANTÁ 
- RR.

JUSTIFICATIVA
 Os Produtores Rurais da Comunidade Santa Luzia, 
que fica localizada na vicinal 09, Confiança III, no município 
do Cantá- RR, estão mobilizando os pequenos produtores 
daquela comunidade, buscando melhoria na qualidade de vida, 
mostrando a importância da agricultura familiar, com a venda 
dos excedentes da produção, aumentando assim, a renda da 
comunidade.
 Hoje, os produtores tem as seguintes necessidades:

•	 Equipamentos para incentivo da produção agrícola;
•	 Insumos agrícolas (calcário, sementes);
•	 Ferramentas de pequeno porte (enxada, pá de bico, draga 

manual, etc...). 
            Então, por meio desta indicação, solicita providências para 
atendimento das necessidades desta comunidade.

Sala das Sessões, Boa Vista/RR, 22 de maio de 2019.
TAYLA PERES

Deputada Estadual PRTB/RR

INDICAÇÃO Nº 364/2019
A Parlamentar que esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao 
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima do seguinte 
Indicativo:
SOLICITA QUE SEJA PROVIDENCIADA A RECUPERAÇÃO 
E PAVIMENTAÇÃO EM REVESTIMENTO PRIMÁRIO, 
INCLUINDO OBRAS DE ARTE CORRENTE, DA VICINAL DO 
URUBUZINHO (BVA- 152) LOCALIZADA NO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA- RR. 

JUSTIFICATIVA
 A vicinal do urubuzinho (BVA-152) está necessitando 
ser recuperada e pavimentada, pois hoje, a vicinal está quase 
intrasitável, com muita lama e buracos, dificultando assim, o 
tráfego dos moradores e proprietários de sítios e chácaras naquela 
região.
 Para tanto, com os problemas existentes, se faz necessário o que 
segue:

•	 Levantamento planialtimétrico;
•	 Projeto de engenharia para recuperação da vicinal.
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coloco-a em votação. A votação será simbólica: os deputados que forem 
favoráveis permaneçam como estão. Aprovada.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDO DO PODER 
EXECUTIVO: Ofício nº 100/19, de 10/05/19, da Secretária de 
Estado da Cultura (interina), em resposta às indicações da Deputada 
Catarina Guerra. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de 
Resolução Legislativa nº 004/19, de 13/05/19, de autoria do Deputado 
Chico Mozart e da Mesa Diretora, que “cria o Fundo de Defesa do 
Consumidor – FUNPROCONA, conforme especifica e adota outras 
providências”; Projeto de Lei nº 46/19, de 08/05/19, de autoria da 
Deputada Ione Pedroso, que “institui o Junho Vermelho no âmbito do 
Estado de Roraima, mês dedicado à realização de ações e campanhas 
de incentivo e conscientização à importância da doação de sangue”; 
Projeto de Lei nº 47/19, de 08/05/19, de autoria da Deputada Tayla 
Peres, que “assegura o direito à privacidade aos usuários de serviço de 
telefonia no âmbito do Estado de Roraima, no que tange ao recebimento 
de ofertas de comercialização de produtos ou serviços por telefônica 
e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 48/19, de 06/05/19, de 
autoria do Deputado Coronel Chagas, que “regula a comercialização de 
aparelhos ortodônticos e demais produtos de uso restrito da odontologia 
por estabelecimentos comerciais autorizados, às pessoas que não sejam 
profissionais da área odontológica devidamente cadastrados no CRO”; 
Proposta de Moção de Aplauso nº 034/19, de 13/05/19, de autoria da 
Deputada Betânia Almeida, pela passagem do Dia do Enfermeiro, 
ocorrido no dia 12 de maio; Requerimento nº 049/19, de 13/05/19, de 
autoria da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução 
nº 019/19, requerendo prorrogação de prazo para seu funcionamento, 
por igual período; Requerimento nº 050/19, de 13/05/19, de autoria do 
Deputado Renato Silva, que “requer a realização de Audiência Pública 
no âmbito desta Casa Legislativa, no dia 13 de junho do corrente ano, 
às 10 horas, para discutir o tema A Criação de Microrregião de interesse 
comum no Distrito Santa Cecília, município de Cantá e limítrofe de 
Boa Vista”; Indicação nº 301/19, de 09/05/19, da Deputada Betânia 
Almeida ao Governo do Estado, solicitando construção da ponte de 
madeira sobre o igarapé Jacaminzinho e recuperação da vicinal tronco 
e ramificações; Indicação nº 302/19, de 09/05/19, da Deputada Ione 
Pedroso ao Governo do Estado, solicitando retorno das feiras livres em 
todos os municípios do Estado de Roraima; Indicação nº 303/19, de 
08/05/19, da Deputada Ione Pedroso ao Governo do Estado, solicitando 
a necessidade de distribuição de calcário, adubo e mudas de plantas 
para os agricultores familiares e comunidades indígenas dos municípios 
do estado de Roraima; Indicação nº 304/19, de 08/05/19, da Deputada 
Ione Pedroso ao Governo do Estado, solicitando um caminhão para o 
escoamento da produção dos agricultores familiares e comunidades 
indígenas dos municípios do estado de Roraima; Indicação nº 305/19, 
de 06/05/19, do Deputado Coronel Chagas ao Governo do Estado, 
solicitando reforma e ampliação do Colégio Estadual Militarizado 
Desembargador Sadoc Pereira – CEM XVIII, localizado no município 
de Alto Alegre; Indicação nº 306/19, de 13/05/19, da Deputada 
Catarina Guerra ao Governo do Estado, solicitando reforma do Centro 
de Testagem e Aconselhamento de Roraima – CTA/RR; Indicação nº 
307/19, de 09/05/19, do Deputado Chico Mozart ao Governo do Estado, 
solicitando reforma e revitalização de uma ponte de madeira localizada 
na vicinal 5 da região do Taboca; Memorando nº 059/19, de 09/05/19, 
de autoria da Deputada Tayla Peres, justificando sua ausência à sessão 
plenária do dia 09 de maio do corrente ano; Memorando nº 042/19, 
de 13/05/19, de autoria do Deputado Jorge Everton, justificando sua 
ausência às sessões plenárias dos dias 08 e 09 de maio do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart - Senhor 
Presidente, temos dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom dia, minhas 
senhoras e meus senhores. Eu quero cumprimentar o Presidente dos 
trabalhos, Deputado Xingú, Vice-Presidente desta Casa; cumprimentar 
todos os deputados e deputadas e também cumprimentar todos que 
estão nos acompanhando aqui, pessoalmente, neste Plenário e aqueles 
que nos acompanham através do sinal da TV Assembleia. Queremos 
cumprimentar todos os servidores desta Casa e todos os profissionais 
dos meios de comunicação, que fazem chegar informação verídica e 
verdadeira a todos os lares do nosso Estado.

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 
SEXAGÉSIMA QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
OITAVA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas e quarenta e seis minutos do dia vinte e oito de maio de dois mil 
e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima sexagésima quarta Sessão Ordinária do quinquagésimo 
sétimo Período Legislativo da oitava Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus 
e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício Jeferson 
Alves declarou aberta a Sessão convidando os Senhores Deputados Gabriel 
Picanço e Evangelista Siqueira para atuar como Primeiro e Segundo-
Secretários ad hoc, respectivamente. Em seguida, solicitou ao Senhor 
Segundo-Secretário proceder a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi 
lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário a leitura dos documentos constantes no Expediente. GRANDE 
EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: Não houve. Atendendo 
a Requerimento aprovado anteriormente, o Senhor Presidente suspendeu 
a Sessão para que a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final 
pudesse realizar Audiência Pública a fim de discutir a questão energética 
do estado de Roraima. Alcançada a finalidade da Audiência Pública, o 
Senhor Presidente retomou os trabalhos na fase em que se encontravam. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais nada a 
tratar, às treze horas e vinte e oito minutos, o Senhor Presidente encerrou 
a Sessão e convocou outra para o dia 29 de maio, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados e as Senhoras 
Deputadas: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia Almeida, 
Catarina Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Jeferson Alves, Jorge Everton, 
Marcelo Cabral, Neto Loureiro, Renan Filho e Renato Silva.

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
SEPTINGENTÉSIMA SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO 
ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO OITAVO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA OITAVA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas e trinta e quatro minutos do dia vinte e nove de maio de dois 
mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, o senhor Presidente em 
exercício Deputado Jeferson Alves solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
Odilon Filho a verificação de quórum para o início da Sessão, tendo sido 
informado de não haver. Em seguida, adiou a abertura dos trabalhos pelo 
tempo regimental de dez minutos. Após o tempo estipulado e não havendo 
quórum regimental, às nove horas e quarenta e quatro minutos, o senhor 
Presidente transferiu a Sessão para o próximo dia 30, à hora regimental. 
Registraram a presença, no painel, os senhores Deputados: Aurelina 
Medeiros, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Jeferson Alves e 
Odilon Filho.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2758ª SESSÃO, EM 14 DE MAIO DE 2019
57º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JÂNIO XINGÚ

(Em exercício)
 Às nove horas e cinquenta minutos do dia quatorze de maio 
de dois mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se 
a segunda milésima septingentésima quinquagésima oitava Sessão 
Ordinária do quinquagésimo sétimo Período Legislativo da oitava 
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à verificação e quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Catarina Guerra - (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. Não havendo nenhum deputado que queira discuti-la, 
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primeiro lugar em mortes violentas, em assassinatos, em razão ainda 
da atuação das fações criminosas no nosso Estado. Nós temos, em 
um primeiro momento, a partir de intervenção no mês de novembro/
dezembro, um controle do Estado, porém a gente já percebe que, 
mesmo com o controle do Estado, começaram a ocorrer assassinatos 
ou continuaram a ocorrer assassinatos, principalmente ligados a brigas 
de fações criminosas. Nós estamos falando sobre esse assunto, porque 
nós tínhamos um concurso público para a Polícia Militar, para a Polícia 
Civil, já marcado, previsto e também se trabalhando para realizar um 
concurso para agente penitenciário. O concurso público da PM foi 
suspenso e da Polícia Civil foi cancelado. O quadro tende a piorar. Eu 
pego o exemplo da Polícia Civil. O último concurso feito foi em 2013, 
com a posse em 2014. Já se vão 16 anos sem concurso na Polícia Civil. 
Daquele contingente que entrou na Polícia em 2014, com certeza, mais 
de 20% já saiu da Polícia Civil e já naquela época o efetivo era pequeno. 
Decorridos os 16 anos, não ingressou mais ninguém. Nós precisamos de 
mais agentes de polícia, de mais escrivãos, de mais delegados, de mais 
peritos, nós precisamos de mais recursos humanos. Na Polícia Militar 
nós tínhamos quem ajudava e ajuda ainda a Polícia Militar, um bom 
contingente oriundo do ex-Território Federal de Roraima, mas que, a 
cada ano, mais de 100 policiais desse quadro pedem aposentadoria, 
porque completam o tempo de serviço e centenas que já tinham o tempo 
de serviço, mas que continuavam mesmo assim trabalhando. Com essas 
notícias de reforma da previdência, centenas deles aceleram o pedido 
neste ano para irem para a reserva. Então, nós tínhamos 1.324 policias 
do ex-Território Federal, Deputado Nilton, hoje restam pouco mais de 
100 na ativa. Nós precisamos, urgentemente, realizar concurso para a 
Polícia Militar, para agente penitenciário e para a Polícia Civil, sob 
pena de perdurarmos muitos anos como o primeiro lugar em números de 
mortes violentas no nosso Estado. 
 Eu concedo o aparte ao Deputado Nilton.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol - 
Obrigado, Deputado Chagas, em nome do qual eu cumprimento todos 
os demais deputados, a imprensa e os servidores desta Casa e quem nos 
assiste pela TV/Assembleia. Realmente, é muito preocupante a situação 
da segurança pública no nosso estado. Há anos que, como o diretor 
presidente do sindicato, nós cobramos insistentemente a realização de 
concursos. O primeiro e único concurso foi em 2003. Nós começamos a 
trabalhar exatamente no dia 19 de julho de 2004 e nós éramos cerca de 
1.200 polícias civis dentro dos 10 cargos da instituição. Hoje, Deputado 
Chagas, nós não somos nem 800. Nós temos um grande déficit de 
recursos humanos. Vou dar um exemplo prático: perito papiloscopista 
eram 30 e hoje só tem 14 para atender todos os 15 municípios. E aí eu 
pergunto: como esses profissionais da segurança pública vão atender? 
Porque a demanda é crescente e, em contrapartida, nós temos um número 
cada vez mais reduzido. Ontem mesmo eu fiquei satisfeito e feliz, 
mas ao mesmo tempo, a gente fica triste, pois dois colegas da Polícia 
Civil irão deixar a instituição, passaram em outro concurso, vão para a 
Polícia Federal. Então, para nós, é motivo preocupante. Por outro lado, 
Deputado Chagas, nós estamos buscando salvaguardar o emprego de 
cerca 150 policiais civis dos mais diversos cargos, que em 2003 ficaram 
sob judice. Agora, Vossa Excelência imagina se esses pais de famílias 
forem exonerados, como é que a Polícia Judiciária vai ficar? Então, 
nós temos essa preocupação. Realmente, como acabei de dizer para o 
Deputado Diego Coelho, o crime é organizado; por outro lado o estado é 
desorganizado. O crime prospera porque no estado não existe uma coisa 
chamada planejamento e, para emperrar ainda mais, tem a burocracia. 
Então, as gestões que antecederam não tiveram a preocupação de realizar 
o concurso público da Polícia Civil e agora fomos surpreendidos com 
o cancelamento. É verdade que quem sofre somos todos nós. Lá no 
artigo 144 da Constituição Federal diz que segurança pública, Catarina 
Guerra, é dever do Estado, direito e responsabilidade de todos, porque 
nós, deputados, alguns têm segurança particular e os familiares? Nós 
somos uma pequena parcela da sociedade do estado de Roraima, então, 
a segurança pública deve ser estendida a todos, do mais humilde ao 
mais abastado. Então, Deputado Chagas, essa estatística que Vossa 
Excelência acabou de mostrar para todos nós é mais que preocupante, 
uma vez que estamos em primeiro lugar no ranking e a nossa 
preocupação é que, além de permanecer nesse ranking, o quantitativo 
de mortes violentas só vem aumentando. É certo que a situação não está 
pior pela intervenção federal nas unidades prisionais, mas, a partir do 
momento que for retirada essa força de trabalho, as facções novamente 
tomarão conta dessas unidades e passarão a promover as rebeliões e o 
comando, porque todos nós sabemos que o comando dos crimes parte de 
dentro das unidades prisionais. Então, são, realmente, alarmantes esses 
números e a situação exige que o Poder Executivo tome providências 

 Deputada Lenir, o que nos traz à Tribuna hoje, é a segurança 
pública. Eu acompanhei ontem, no site G1, uma pesquisa publicada 
pelo site, em parceria com um instituto que faz o acompanhamento 
das mortes violentas e homicídios em nosso país, que nos trazem 
informações importantes para a segurança pública. Diz essa pesquisa 
que os assassinatos no Brasil, Deputada Aurelina, no primeiro trimestre 
deste ano, caíram 24%, com relação ao mesmo período de 2018, e nos 
traz também a informação que esses dados apontam que ouve 3.228 
mortes a menos no primeiro trimestre de 2018. Todos os Estados do país 
apresentaram redução de assassinatos no primeiro trimestre. Isto quer 
dizer que aqui em Roraima também tivemos redução de assassinatos. 
Quatro Estados tiveram queda superiores a 30%: Ceará, Amapá, Sergipe 
e Rio Grande do Norte. Então, são informações importantes, que nos 
trazem um alento. Entretanto, a mesma pesquisa nos revela dados que 
nos preocupam aqui em Roraima, e eu já vou dizer o porquê. Essa mesma 
pesquisa, esse mesmo acompanhamento, que é feito pelo G1, site de 
notícia da Globo, em parceria com o Núcleo de Estudos da Violência da 
USP e o Fórum Brasileiro de Segurança Pública são feitos há diversos 
anos. Nós passamos o dia de ontem estudando esse mapa, todos os anos 
que nós pudemos pegar os dados. Deputado Nilton Sindpol, você que é 
de segurança pública, também, eles nos mostram que de 2013 a 2019, 
até o primeiro trimestre deste ano, nós tivemos alterações na questão de 
mortes violentas aqui em Roraima. 
 Em 2013 Roraima era o sexto estado mais seguro no Brasil, se 
tratando de homicídios. O estado mais seguro era São Paulo, seguido de 
Santa Catarina, depois do Piauí, Rio Grande do Sul, e aí vinha o estado 
de Roraima. Era o estado que tinham o menor número de assassinatos, 
por 100 mil habitantes. Em 2014, Deputado Nilton, Roraima passou a 
ser o 3º estado mais seguro, só ficando atrás de São Paulo e de Santa 
Catarina. Em 2015, novamente era o 3º estado mais seguro do nosso 
país, novamente ficando atrás de São Paulo e Santa Catarina. Em 2016, 
nós passamos a ser o 10º estado mais violento, inverteu-se, nós saímos 
da área azul e fomos para a área vermelha. Então, de 27 unidades da 
Federação, nós saímos de 3º para 17°, ou, passamos a ser o 10° mais 
violento. Em 2017, nós passamos a ser o 8° mais violento, então nós 
saímos do 17°, para o 19° lugar e em 2018, nós passamos a ser o campeão 
de mortes violentas no país. Nós estamos em 1° lugar. Nós somos a 27ª 
unidade federativa do Brasil menos segura, ou seja, nós somos a mais 
violenta. Isto de deve, principalmente, a alguns fatores. Nós tivemos, 
a partir de 2016, a instalação de facções criminosas em nosso estado, 
que existiam em outros Estados, mas que aqui era novidade. Aqui 
nesta tribuna, eu e outros companheiros deputados e também reuniões 
da Comissão de Segurança Pública desta Casa, alertamos que facções 
criminosas estavam se instalando no estado de Roraima e precisávamos 
de mais investimento na segurança pública. Autoridades estaduais 
negavam isso, e nós voltávamos à Tribuna, afirmando e dizendo que 
nós precisávamos ter cuidado e, naquele momento, Roraima já passava 
do 3° estado mais seguro para ser o 10° mais violento, depois o 8° mais 
violento e já em 2018 passamos a ser o mais violento do Brasil. 
 Não foi por falta de alerta da Assembleia, porque esta Casa 
realizou diversas audiências públicas para tratar dessa questão, e 
isto se deve principalmente à ação de facções criminosas que foram 
dominando inicialmente os estabelecimentos prisionais do nosso 
Estado e depois começaram a cooptar jovens vulneráveis da nossa 
periferia e, principalmente, a grande migração venezuelana chegando 
com milhares de pessoas e muitas destas também vulneráveis. Hoje, 
Roraima, lamentavelmente, ocupa esta posição preocupante, desonrosa 
e incômoda para todos nós. Roraima vive o pior momento na segurança 
pública. Nós precisamos fazer mais investimentos nos órgãos policiais, 
na Polícia Militar, na Polícia Civil, na Polícia Cientifica, no sistema 
prisional.
 Deputado Nilton, os dados do G1 indicam que houve redução 
de assassinatos no primeiro trimestre deste ano em comparação a 2018, 
em todos os estados. Aqui em Roraima houve sim, mas a redução foi 
muito pequena e os mesmos dados apontam que, no primeiro trimestre 
de 2019, Roraima continua sendo o estado mais violento, está em 1° 
lugar. Tive cuidado em fazer essa comparação nas planilhas que nós 
temos aqui, nós tabulamos e chegamos a esta conclusão. Até agora 
Roraima, nos três meses deste trimestre, está em 1° lugar com 10.9 
mortes a cada 100 mil habitantes, seguido do estado do Rio Grande 
do Norte com 9.9, isso apesar da redução que aconteceu em todos os 
estados. Eu reputo isso ao controle do sistema prisional que está sendo 
feito com a Força de Intervenção Federal, mas mesmo assim, era para 
a gente sair dessa posição incômoda do rol dos estados mais violentos 
e passar para estado mais seguro. Mesmo assim, com essa força de 
intervenção, nós continuamos nesse primeiro trimestre ocupando o 
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vicinais, nas vilas, porque Roraima já está, na segurança pública, em 
se tratando de mortes violentas, homicídios, latrocínios, no fundo do 
poço, pois nós vamos ir muito mais fundo ainda, porque são dois anos 
de espera. Esses dois anos de espera que falo é só da PM. Nós vamos ter 
um efetivo mais reduzido ainda. Nós precisamos retornar, com urgência, 
um apelo ao Governo do Estado. Não há que se falar em orçamento 
neste momento, não vai ter impacto em 2019 e, se tiver, vai ser no final 
de 2020. O mesmo se aplica à Polícia Civil. Retomem esse concurso. As 
pessoas que fizeram inscrição não estão conseguindo receber o valor da 
inscrição de volta. Mas retomar é necessidade, é prioridade. Segurança 
pública, educação e saúde são prioridades de qualquer governo. Se 
nós estivéssemos com índices excelentes como o do Estado de Santa 
Catarina, que é sempre o primeiro, o segundo ou terceiro estado mais 
seguro do Brasil, eu diria que tudo bem, vamos deixar por enquanto a 
segurança parada aqui porque temos outras prioridades. Mas não, aqui 
é prioridade. Temos mais um ponto que agrava mais ainda isso, que 
é a forte migração venezuelana. Eu tenho dados aqui de estatísticas 
de ocorrências policiais envolvendo estrangeiros que é preocupante. 
Nessa massa de gente que vem da Venezuela, a maioria é gente de bem, 
Deputada Betânia, gente sofrida, que está passando necessidade e que 
vem buscar sustento para sua família, mas sempre há um contingente 
mínimo que seja, pelo menos dizem os estudiosos, que pelo menos dois 
por cento de qualquer grupo social é de criminosos. Isso aí os estudos 
indicam. Se nós temos, no mínimo, cem mil venezuelanos no nosso 
estado, nós temos mais de dois mil venezuelanos que são do crime. 
Olha só, em 2015, olha como esses dados são reveladores, Deputado 
Diego, olha isso aqui, Deputado Renan: em 2015 nós tivemos mais 
de 184 ocorrências envolvendo estrangeiros; em 2016 esse número 
passou para 533; em 2017, para 1765; em 2018 foram 4187 ocorrências 
envolvendo estrangeiros aqui em Roraima. Desses, 95% envolvendo os 
Venezuelanos. Há ocorrências em todos os bairros, mas o maior índice é 
no centro e no Caimbé. 4187 ocorrências. E esse quadro só vai piorar se 
nós não tivermos mais policiais na rua trabalhando. O governo precisa 
retomar o concurso da PM, da Polícia Civil e Agentes Penitenciários 
com urgência, porque quem está sofrendo com isso são os roraimenses. 
Não se pode mais sair para ir ao caixa eletrônico e sair despercebido e 
pegar o carro, porque as pessoas estão sendo assaltadas na frente dos 
bancos; na saída dos supermercados com as compras; chegando em casa 
e em qualquer lugar, como falou a Deputada Ione. Segurança pública é 
prioridade em nosso estado por todos esses fatores que estamos falando. 
Então, fica aqui o nosso apelo. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Eder Lourinho - Bom 
dia a todos. Quero cumprimentar aqui os colegas deputados e deputadas 
e dizer para você, Coronel Chagas, que esse fim de semana eu estive na 
Vila do Equador, e lá a situação é caótica. Lá não tem Polícia Militar. 
Tem um postinho, mas não tem Polícia Militar. Lá tem mais de quatro 
mil moradores. A Vila do Equador é uma vila abandonada pelo poder 
público. Não bastava só as vicinais estarem acabadas, não tem aula, 
não tem ambulância, não tem segurança, não tem internet e não pega 
telefone. Eu acho um descaso. Quero pedir aqui para o Governador, 
para o Coronel do Comando Geral, Coronel Santana, que olhem para 
o Sul do Estado. Vemos crimes bárbaros em São Luís, Caroebe, Entre 
Rios e a gente não vê um policiamento efetivo. Nós temos polícia só em 
Rorainópolis e de vez quando em Colina. Lá o crime organizado está 
tomando conta, as facções já vieram de Manaus, a FDN. Isso eu estava 
conversando com o sargento. Então, é um caos lá, a droga está tomando 
conta, não tem políticas públicas voltadas aos jovens, não tem o que o 
jovem fazer, não tem emprego. É uma situação muito delicada. Muito 
obrigado!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua– Obrigado, 
Deputado Eder, por sua contribuição. Realmente, o quadro é esse. A 
Polícia Militar, com o efetivo que tem... ela vai encolhendo, vai tirando. 
Estão tendo que fechar os destacamentos no interior porque os policiais 
estão se aposentando. Um bom percentual, um significativo percentual 
do efetivo da PM era de policiais ainda do ex-território federal de 
Roraima que, por conta da reforma da previdência, já têm tempo, estão 
pedindo para sair com medo de serem alcançados por essa reforma, 
que pode tirar direitos. Então, o quadro é preocupante, o policial vai 
se aposentando, não tem como repor e a tendência é ir concentrando o 
efetivo na capital e, mesmo assim, o efetivo na capital é muito reduzido 
frente a essa série de problemas que nós estamos vivenciando. Então, 
eu quero concluir nosso pronunciamento, peço apenas um tempinho 
mais, pelo menos mais um minuto, Presidente, para concluir o nosso 
pronunciamento.
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Vossa Excelência tem 
o tempo necessário para concluir.

imediatas, primeiro, para permanecer por tempo maior a questão da 
intervenção nas unidades prisionais, porque o estado não tem como 
realizar, de imediato, um concurso público. Um concurso demora, no 
mínimo, correndo tudo bem, uns 12 meses. Então a nossa preocupação é 
essa, o sistema prisional está altamente corroído, comprometido, Vossa 
Excelência sabe muito bem disso e nós temos a preocupação, justamente 
pelas baixas nos recursos humanos dos órgãos da segurança pública. 
Então, cabe a nós exigir mais investimentos na segurança pública para 
que possamos fazer frente ao crime cada vez mais organizado. E para 
somar a essa triste estatística ainda temos a questão da fronteira, com 
ingresso dos venezuelanos trazendo armamentos, drogas e demais 
incrementos para o crime que está cada vez mais organizado e cooptando 
as pessoas jovens que estão ociosas, porque o desemprego no nosso 
estado é alarmante. Eu me solidarizo, me somo às suas palavras e à 
sua preocupação, pois estamos ombreados na busca, na tentativa de que 
nós tenhamos mais investimentos na segurança pública do nosso estado. 
Muito obrigado, Deputado Chagas, pelo aparte.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua. - Agradeço, 
Deputado Nilton, pela sua contribuição e concedo o aparte também à 
Deputada Ione.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ione Pedroso. - Eu 
quero dizer que me solidarizo com o seu discurso e dizer que ontem 
eu tive a oportunidade de estar em uma delegacia e também quero me 
manifestar, não só quanto aos profissionais que estão em decadência. 
Esse governo que diz que é cada dia melhor, vocês podem procurar nos 
sites, dizem que a criminalidade em Roraima reduziu em 70%, isso é 
um absurdo, porque os crimes que nós estamos vendo, diariamente, nas 
ruas, os assaltos, continuam! Ontem, uma funcionária daqui da Casa, 
como tantos outros, foi assaltada aqui na rua. Assaltam os carros e 
olhem que aqui na Assembleia há segurança, fluxo de pessoas e mesmo 
assim não estão coagindo os assaltantes e os bandidos. Então, quero me 
solidarizar com a sua fala. 
 Ontem estive na delegacia e a parte mais simples para manter 
o atendimento, a internet, não funcionava. O que é para um governo 
pagar uma internet para que o PROJUDI funcione, para que você chegue 
lá e realmente seja atendido, para que o fluxo de trabalho, as coisas 
andem com celeridade? Eu fui no ano passado prestar uma queixa e até 
hoje está lá, nunca foi movimentada. Então, não são só as pessoas, a mão 
de obra do dia a dia, os profissionais que realmente sentem na pele, é a 
falta de papel, é a falta de profissional, é a falta de internet, das centrais 
de ar, que não funcionam, das cadeiras quebradas. Então, imaginem o 
nível de estresse que esses profissionais têm que aguentar diariamente 
com esse aumento no nível de violência no nosso estado! Eu quero me 
solidarizar com as suas palavras, quero dizer que estamos juntos. Seria 
importante fazermos uma comissão aqui na Casa para que verifiquem o 
que está acontecendo, porque, realmente, recursos estão vindo. Aquele 
discurso que o governo fala que está sem recursos, que o estado está em 
dívida, está pagando não sei quantos milhões, déficit de não sei quanto, 
não existe mais. Ele foi interventor em dezembro. Em dezembro o 
governador recebeu os recursos de outubro, novembro e dezembro, fora 
todos esses meses que estamos vivendo, estamos vivendo dia a dia essas 
calamidades que o estado vem enfrentando. Então, eram essas as minhas 
palavras. Muito obrigada!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua– Obrigado, 
Deputada Ione, por sua contribuição. Realmente, nós vemos policiais 
militares, policiais civis, agentes penitenciários dando o máximo de 
si, muitos com sacrifício da própria vida. Entretanto, nós precisamos 
de mais investimentos em tecnologia, armamento, viaturas, enfim, 
instalações mais adequadas e principalmente mais recursos humanos. 
A nossa fala é no sentido de chamar atenção, no sentido de fazer um 
apelo ao Governo do Estado para que retomem os concursos na aérea 
da segurança pública, porque, se o quadro já está difícil, se Roraima 
está em primeiro lugar em homicídios no país, com o atual quadro dos 
recursos humanos, com policias civis e militares deixando a carreira, se 
aposentando, buscando outra forma de sustentar a família, ficará pior. 
Um concurso público demora. Na Polícia Militar, até chegar a concluir 
a última fase, a sexta fase, que é o curso de formação, são pelo menos 
dois anos. O concurso da PM que foi suspenso, só passou pela primeira 
fase. Se nós retomarmos agora, nesta semana, ainda será necessário, 
pelo menos, vinte quatro meses para termos esses policiais nas ruas. 
 Não existe razão, Deputada Aurelina, Vossa Excelência, que 
entende de orçamento, para se suspender um concurso desses. Não vai 
ter impacto no orçamento neste ano e, se tiver, é no segundo semestre 
de 2020, na formação, com salário, uma bolsa de estudo bem baixa. 
Nós precisamos urgentemente botar pelo menos quatrocentos policias 
militares para trabalharem nas ruas da nossa capital, nos interiores, nas 
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empresários que estão desde julho do ano passado parados aí na praça, 
em greve, por falta de pagamento? Então, Deputada Bethânia, quero me 
solidarizar com a sua manifestação. Quero dizer, também, que é uma 
falta de respeito a forma que estão conduzindo. Já que ele disse que vai 
acabar com o excesso e com a corrupção, a seleção das empresas para 
que o transporte escolar volta no dia quinze, como ele mesmo menciona. 
Segundo a Lei nº 866, tem que haver publicidade. Que método ele está 
utilizando para a contratação dessas empresas? A que o empresário chega 
lá e mostra um envelope? Você não sabe o quanto custa o quilômetro 
da rota e eles estão fazendo por seleção, acredito eu. Cadê o Ministério 
Público, a Polícia Federal que cobram para que, realmente, o transporte 
volte a funcionar? Cadê o Ministério Público que na hora de buscar as 
coisas erradas... Nós estamos entrando no meio do ano e a cobrança é 
geral, aquele pai lá da vicinal pergunta: Deputada, cadê o transporte 
escolar? Isso é falta de gestão. Isso não é falta do financeiro como o 
governo acusa e fala em todos os quatro cantos dizendo que a Operação 
Zaragata ainda tem resquícios nesse governo. Isso é mentira pois todo 
o recurso do ano passado, dos meses de outubro, novembro e dezembro 
foram recebidos e não pagaram os empresários, como todos esses meses 
ele vem recebendo o dinheiro do FUNDEB e demais fontes e não vem 
cumprindo com a sua obrigação. Cadê o Ministério Público? Cadê a 
Polícia Federal? Nós precisamos de transparência. O Governo não 
tem valorizado esta Casa, não tem ouvido nosso clamor e nós estamos 
aqui defendendo a população. Então, eu quero que volte o transporte 
escolar. Outra coisa, eles falam em georreferenciamento, as rotas do 
transporte escolar foram canceladas em 70%. Sabem o que eles dizem? 
Que os próprios gestores são corruptos, falsificam as notas. Então, se o 
gestor não tem autoridade para vir aqui e dizer onde o ônibus tem que 
rodar, quem tem que fazer isso é a Secretaria de Educação através do 
censo escolar. Então, com certeza, vamos ter muitos alunos que não 
irão chegar à escola com esse planejamento desse desgoverno que vem 
sendo feito. Era somente isso. 
 A Senhora Deputada Betânia Almeida continua. - Obrigada, 
Deputada Ione. Devido aos relatos que temos ouvido nesta manhã, 
eu quero avisar para os senhores pais que a culpa da sua criança 
não estar na escola é desse governo. Não podemos aceitar que essas 
crianças e adolescentes estejam fora da sala de aula e a situação ainda 
pode ser bem pior no interior, como bem relatou a Deputada Ione. Os 
adolescentes correm o risco de não ter onde estudar. Recebi, semana 
passada, Deputado Gabriel Picanço, o áudio de uma aluna de uma escola 
localizada no Roxinho, município de Mucajaí, aqui próximo de Boa 
Vista, que depois de uma reforma mal feita, na verdade, apenas pintaram 
as paredes e substituíram algumas madeiras do telhado que ameaçavam 
cair na cabeça dos alunos e professores, o governo ameaça fechar a 
escola. Para que reformar se a intenção é fechar a escola? O pior é que 
depois da reforma o prédio continua sem forro, sem ar-condicionado 
ou ventiladores. Atualmente, quarenta crianças e adolescentes estão 
matriculados na referida escola, mas o governo quer, no mínimo, 
setenta alunos para não ser fechada. Pais e alunos estão desesperados 
com a notícia, pois além de não terem transporte escolar, correm o risco 
de ficarem sem escolas para estudarem. Não faça isso, Governador! 
Peça para a sua cunhada, que é Secretária de Educação, para que não 
prejudique esses alunos e esses familiares, porque, certamente, os 
filhos dos que estão no alto escalão desse poder não necessitam desse 
benefício, quem necessita são os menos favorecidos, são as minorias, os 
esquecidos, porém aqui nesta Casa, eles terão vez e voz. Este ano letivo 
precisa começar, se dia 15... Ótimo, acabei de ler no jornal Folha de Boa 
Vista, Deputada Lenir, que dia 15 de maio as aulas serão retomadas. Eu 
não recuei mesmo com essa pauta, porque dia 15 é amanhã. Eu quero 
as aulas, como fiscal da lei, retomadas. Essas crianças necessitam disso, 
esses adolescentes necessitam disso para que todos os dias a gente não 
abra os jornais deste Estado e chore ao ver mães e pais de famílias 
chorando e tendo que enterrar seus filhos, sabem por quê? Porque o 
governo do Estado não oferece escola e nem o mínimo existencial para 
essas crianças e adolescentes. Eu, presidente, Deputada Ione como 
vice-presidente, Deputada Lenir Rodrigues, Deputada Catarina Guerra, 
Deputada Aurelina Medeiros, que fazem parte da Comissão de Crianças 
e Adolescentes, exigem desse governo vergonha na cara e que coloque 
as crianças e adolescentes para estudar, porque o filho dele e dos demais 
estão estudando nas melhores escolas de Boa Vista. E como já falei 
várias vezes nesta Tribuna, não estou aqui para agradar A, B ou C, estou 
aqui para cumprir o papel que a população nos deu, de administrar, 
ajudar, ser braço direito de cada um dos amigos parlamentares. Não 
vou me calar. Se um, dois ou três falar... vamos ter a consciência limpa 
para podermos deitar em nossa cama e saber que cobramos desse 
desgoverno o transporte escolar e a voltas às aulas. Roraima é o único 

 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua. – Obrigado, 
Presidente. É para dizer que nós entendemos os esforços do Governo, 
o quadro financeiro que o Estado está vivendo, mas não se pode cortar 
investimentos, cortar orçamentos que são de áreas prioritárias de um 
Governo. Hoje, da tríade, que é a educação, saúde e segurança de todo 
o Governo, com certeza, o que mais preocupa o cidadão roraimense é 
a segurança. Se você perguntar para qualquer cidadão, se a pesquisa 
passar aqui em Boa Vista, o que mais preocupa em Roraima, ele vai 
dizer que é a segurança pública. Não se pode cortar gastos com a 
segurança. Nós devemos aumentar porque as pessoas estão morrendo, 
estão sendo assaltadas, estupradas e nós precisamos melhorar esse 
quadro. Nós precisamos tirar Roraima dessa posição de primeiro lugar 
em assassinatos no país e colocá-lo, de novo, lá em cima, na posição de 
terceiro estado mais seguro, como em 2014/2015. Então esse é o nosso 
pronunciamento. Pedimos o apoio de todos os colegas da sociedade 
civil organizada para que o estado retome os investimentos e retome na 
segurança pública o concurso da Polícia Militar, da Polícia Civil e para 
Agente Penitenciário. Muito obrigado a todos. Bom dia!
 A Senhora Deputada Bethânia Almeida – Senhor Presidente, 
colegas parlamentares e população de Roraima que nos assiste através 
da TV Assembleia e da nossa página no facebook. Eu volto a esta 
tribuna movida pela insatisfação com a falta de transporte escolar que 
prejudica milhares de crianças e adolescentes do Estado de Roraima. 
Estamos quase na metade do ano e as aulas ainda não começaram 
em muitas comunidades do interior e comunidades indígenas. Falta 
transporte escolar e o Governo vive tentando iludir o povo. Desde 2018, 
a Praça do Centro Cívico é o local onde ficam estacionados os veículos 
que neste momento deveriam, senhoras e senhores, estar transportando 
crianças e adolescentes. Não existe um país sem educação. Um país que 
não investe em educação está fadado ao fracasso. A solução de muitos 
dos nossos problemas vem do investimento em educação. Muitas vidas 
são transformadas através do ensino. Estamos longe de uma forma de 
protesto pelo povo de Roraima. O que temos visto? Apenas a frente do 
Palácio do Governo servir de garagem para esses transportes escolares. 
Depois de adiar o início das aulas do interior, por várias vezes, o Governo 
de Roraima prometeu que até a primeira quinzena de maio teria início 
o ano letivo para as escolas dos municípios, incluindo as indígenas. 
A Deputada Lenir, aguerrida dessa causa, tem cobrado nesta tribuna, 
por inúmeras vezes, o início do ano letivo. O nosso governo também 
prometeu regularizar os serviços de transporte escolar e nada ainda foi 
feito, só engodo, ou seja, só enganação e já estamos quase na metade do 
ano. Uma pergunta que eu faço ao Governador do Estado: essas crianças 
vão perder o ano letivo, Governador? Atualmente, meu povo, sessenta 
e três empresários esperam para receber uma dívida de quinze milhões 
pelo uso de cerca de seiscentos veículos utilizados no transporte escolar. 
Ainda candidato, o atual Governado do Estado de Roraima visitou os 
empresários e prometeu solucionar o problema. Depois que assumiu, 
a primeira coisa que fez a nova gestão estadual foi cancelar todos os 
pagamentos. O mesmo candidato que, depois de eleito, esquece o que 
disse. E não me venha com a desculpa é por causa da Zaragata, que 
aconteceu ano passado. Este Governo está na administração do estado, 
como interventor desde dezembro do ano passado, tendo recebido de 
uma vez os recursos referentes a outubro, novembro e dezembro, além 
de todos os demais meses, desde que assumiu como interventor. Isto não 
é falta.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ione Pedroso. – 
Quero lhe dizer que ao homem quando recai a suspeita de ter cometido 
um delito, é usado um termo no direito que se fala ad bests, como se 
dizia em tempo “condenados”, é oferecido como comida às feras. A fera, 
a indomável, a insaciável fera é a multidão. O indiciado ou o acusado só 
pode ter condenação após o trânsito em julgado. Como você mencionou 
isso, a questão do transporte escolar, que é um tema muito debatido em 
todo o Estado de Roraima, a operação Zaragata aconteceu em dezembro 
e os culpados, com certeza, vão ser condenados, mas investigado, não 
tem trânsito em julgado. Por isso vou me manifestar, pois o Governo do 
Estado vai à televisão, divulga, que está acabando com os excessos e as 
corrupções do transporte escolar, sendo que o transporte escolar, todos 
os anos, o último contrato de cinco anos foi no valor de R$ 128 milhões. 
Hoje o Governador do Estado Antônio Denarium disse que reduziu 
para R$ 30 milhões. Será que esse empresário vai conseguir manter 
esse contrato? Vossa Excelência mencionou que ele foi interventor 
em dezembro, recebeu os recursos de outubro, novembro e dezembro, 
recebeu, também, janeiro, fevereiro, março, abril e maio, e vamos entrar 
no meio do ano e as aulas não se iniciam. Os recursos vêm recebendo. 
Cadê o pagamento dos empresários que trabalharam na gestão passada? 
Eles trabalharam, eles não roubaram. Cadê o dinheiro para pagar os 
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isso é sério! Porque tenho certeza que qualquer deputado, quando vai à 
secretaria, não é para pedir cargo, nós queremos sugerir, queremos dizer 
que tem um problema numa comunidade, que está tendo um problema 
numa escola. Então eu acredito nisso, Deputada Betânia, a senhora é 
muito corajosa. Parabéns por suas colocações. Nós estamos realmente 
todos entalados, e não acredito que as aulas vão começar amanhã e nem 
que as aulas das escolas indígenas vão começar dia 20, eu não acredito. 
Está tendo problema no seletivo indígena! Será que só a gestão que não 
sabe? E o estado todo sabe. Eu não sei se temos que dar uma aula como 
funciona a LDB, mas vou deixar essa fala para meu colega Deputado 
Dhiego Coelho, de dias letivos e hora-aula.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Dhiego Coelho 
- Deputada Betânia, quero parabenizar Vossa Excelência em trazer 
esse tema tão importante para o Estado de Roraima para ser debatido 
nesta Sessão. Quero parabenizar também a Deputada Lenir, que é uma 
deputada que tem mais informação referente à educação, ela que já teve 
oportunidade de passar pela Secretaria de Educação, então ela é a nossa 
mãe da educação aqui na Assembleia Legislativa. Eu peguei uma aula 
com ela, e não vou deixar de falar. A Deputada disse que é negligência, 
e nós, os 24 Deputados, não podemos negligenciar também, porque 
quando a gente se cala, nós também estamos negligenciando junto 
com o Governo do Estado de Roraima. Ontem saiu um vídeo nas redes 
sociais em que o Governador Denóquio disse que vai começar as aulas 
amanhã, dia 15, no interior e dia 20 nas comunidades indígenas. Eu sou 
gato escaldado (gato escaldado tem medo de água fria). Eu tenho certeza 
que não vão começar as aulas. Vossa Senhoria já falou, também, devido 
não ter concluído o processo licitatório referente ao transporte escolar 
e ao processo seletivo da área indígena. O que acontece é o seguinte: as 
aulas eram para ter começado conforme começa no Brasil, em fevereiro, 
e as aulas não começaram. A previsão para o início é dia 15 e dia 20. Até 
hoje, temos 200 dias letivos que os nossos alunos precisam estar dentro 
da sala de aula, são 800 horas aulas, 4 horas por dia. Então, fizemos 
um cálculo juntamente com a Deputada Lenir, do dia 04 de fevereiro 
ao dia 15 de maio, tivemos apenas 03 feriados, e tivemos uma perda de 
68 dias letivos, totalizando 262 horas que os nossos alunos perderam. 
Os nossos alunos entram na sala de aula de segunda à sexta-feira e se 
nós calcularmos que eles vão estudar nos sábados e domingos para 
repor as aulas, vamos terminar o ano, entrar janeiro, fevereiro de 2020 
estudando 2019. Com a contabilidade, ela não fecha no computador, 
mas é um cálculo bem simples. Então, eu lembro no período eleitoral, 
e o governador Denóquio gravou um vídeo que rola nas redes sociais 
dizendo que nenhum empresário ia receber o pagamento de suas 
empresas referente ao transporte escolar atrasado, que nenhum pai de 
família ia deixar seus filhos perder nenhum dia de aula. Denóquio já faz 
68 dias letivos que os nossos alunos estão perdendo, e quando falamos 
em perder 68 dias, Deputada Lenir, a gente está falando sabe de quê? 
De roubar o que é mais importante para uma criança, que é a sua cultura 
e sua educação. Então, essas crianças que hoje não estão indo para a 
aula elas estão deixando de ter conhecimento. Como vão ser cumpridas 
essas 272 horas? Cadê o compromisso do Governador Denóquio que no 
período eleitoral fez mil e uma promessas dizendo que iria resolver os 
problemas de Roraima. Você assumiu em dezembro de 2018, você teve 
60 dias antes de começar as aulas para resolver o problema do transporte 
escolar e você não resolveu. Você simplesmente está se escondendo do 
cargo para o qual foi eleito. Hoje, você não vê o governador em lugar 
nenhum do estado, é o tempo inteiro escondido ou em Brasília. Você 
não o vê dar uma entrevista para ninguém. E o que ele faz, quando 
viaja, deixa o governador ad hoc. O governador ad hoc dele é o chefe 
da Casa Civil, o secretário Disney, e, como já é do conhecimento de 
todos, manda mais que o governador de Roraima. É ele quem dita as 
regras, é ele quem fecha os compromissos, é ele quem diz como vai ser 
o governo. Que governador é esse que nós temos? Se não é o Denóquio 
é um fantoche, é um dos dois. Porque nós precisamos de um governador 
que tenha garra, que tenha coragem de fazer as coisas acontecerem e não 
se esconder do povo de Roraima. 
 E esse é só um tema, nós temos aqui inúmeros temas. 
A saúde, por exemplo, está um caos nunca antes visto no estado de 
Roraima. Centenas de pessoas que estão passando pelo HGR estão 
deixando de ser atendidas ou estão sendo liberadas por falta de um 
medicamento, por falta de um parafuso, de uma platina para fazer uma 
cirurgia. Centenas de vidas estão sendo ceifadas, centenas de pessoas 
nós estamos perdendo por negligência do estado de Roraima. Quero 
deixar aqui um aviso para as famílias que perderam um familiar, um 
ente querido seu falecido dentro do HGR, que quando um paciente entra 
no HGR a responsabilidade pela sua vida passa a ser do Governo do 
Estado de Roraima, assim como quando um presidiário entra no presídio 

estado da federação, Deputada Lenir Rodrigues, que não teve o início 
do ano letivo. E o que estamos fazendo aqui, 24 Deputados? Paremos e 
venhamos a pensar, refletir: se fossem os nossos filhos, não estaríamos 
nos corredores, no gabinete da Deputada Lenir ou no gabinete do 
Deputado Gabriel pedindo por favor pelos inícios das aulas? Educação 
é um bem exigido, escrito pela nossa Constituição Federal, garantido a 
cada um dos nossos cidadãos. Já não basta ter qualidade? Já não basta 
não qualificar o professor, não dar o valor devido? 
 Aparte concedida à Senhora Deputada Lenir Rodrigues. – 
Nós na Comissão de Educação, presidida pelo Deputado Evangelista 
Siqueira, Deputada Tayla Peres, Deputado Gabriel Picanço, nós 
estivemos reunidos e tivemos a atitude de convocar a Secretária de 
Educação, e a própria titular veio com os dois adjuntos para prestarem 
conta desse trabalho. E, realmente, acho que nenhum deputado, nós que 
andamos muito no interior, nenhum de nós está sossegado, porque por 
onde nós andamos o povo está literalmente revoltado com a ausência do 
início das aulas. Tecnicamente, nós da Comissão de Educação, além de 
chamarmos a Secretaria de Educação, verificamos dados equivocados 
apresentados pela secretaria e que depois de oficializado, nós 
conseguimos um oficio ele se retratando dos dados para a Assembleia, 
considerando que eles realmente tinham errados nas informações e nós 
também solicitamos o início das aulas com urgência. Sinceramente, eu 
ainda quero ver se essas aulas vão começar amanhã. Por quê? Porque 
não vi terminar o procedimento para o transporte escolar. Quero fazer 
uma defesa dos empresários. São pessoas que auxiliam as pessoas nas 
vicinais, pois quando tem uma mulher grávida perto de ter o filho, 
apesar de não ser obrigação dele, dão assistência e não é ilegal e nem 
imoral. O Deputado Gabriel Picanço, que trabalha muito em vicinal 
sabe disso. Quando há alguém mordido de cobra, e todos sabem que o 
único carro que passa naquela vicinal é o do transporte escolar e a gente 
sabe que eles fazem isso. Quando chegam os jogos escolares, Deputada 
Aurelina, a Secretaria de Educação pede para que eles carreguem as 
crianças, de graça, no município, sem procedimento nenhum. Eles são 
parceiros e companheiros e carregam o povo no transporte escolar de 
graça, sábado e domingo, que não está no contrato, carregam de graça 
no transporte escolar. Como é que nós vamos tratar os empresários do 
transporte escolar do estado, com anos e anos de contribuição para 
nosso estado como se eles fossem bandidos, depois dos empresários 
darem as mãos para o governo? A burocracia é grande, como você vai 
abrir um processo do transporte escolar dos jogos escolares? Me explica 
isso? Me dê essa fórmula? Não dá tempo, uma licitação demora 10, 11 
meses para terminar. Aí as pessoas sentam numa cadeira, acham que 
são donos da lei, que sabem tudo, que tem a espada da justiça na mão 
e conseguem desvirtuar a figura dos empresários do transporte escolar 
do nosso estado. Eu acredito que temos que ter respeito por pessoas que 
anos e anos envelheceram nesse trabalho no estado, que tem conta com 
governadores que já morreram, como Ottomar e Anchieta. Outra coisa: 
não existe esse bom sem defeito. Quando você vira gestor você aceita o 
ônus e bônus, você tem que pagar as contas anteriores, porque você sabia 
que o estado estava endividado. Eu acredito no bom senso das pessoas 
que estão na gestão do estado. Não é possível, eu não quero acreditar 
que as crianças e os adolescentes... eu falei ontem com uma autoridade 
isso, eu não quero acreditar que essa conta não vai fechar. Eu não 
quero tirar a fala do Deputado Dhiego, ele vai colocar um pensamento, 
vou deixar para Vossa Excelência falar esses dados, mas eu não quero 
acreditar que nós não enxergamos que o estado está cometendo desídia, 
omissão, improbidade administrativa, tudo isso, Deputado Chagas! Aí 
a desculpa vai ser o transporte escolar? Não dá para acreditar porque 
o seletivo deveria ter saído em dezembro e o governo já estava na 
intervenção, então, não tem desculpa. Eu vou usar as próprias palavras 
do Senhor Governador Antônio Denarium: tem recurso, o que falta é 
gestão. Então, eu acredito o seguinte: nós queremos ajudar. Eu disse 
ontem para uma autoridade, Deputado Marcelo, falta humildade nesse 
governo. Nós queremos ajudar, não estamos na assembleia para sermos 
inimigos, estamos para sugerir, mostrar caminhos, auxiliando, porque 
nós não somos do grupo quanto pior melhor não, nós queremos nosso 
estado funcionando. Eu, por exemplo, não quero ser oposição, e declaro 
aqui, porque estou cansada de ver nosso estado do jeito que está. Sou de 
Roraima, nasci no município de Mucajaí, quero ver nosso estado forte, 
funcionando, quero colaborar. Eu quero sugerir que os assessores têm 
que sair do salto, têm que ter humildade, aceitar sugestões, respeitar 
o povo do transporte escolar, respeitar quem sabe fazer. Eu não sei 
fazer sozinha não, tem muita gente que sabe fazer gestão neste estado, 
tem muita gente aqui que sabe como funcionam as coisas. Agora, 
quando a gente quer sugerir, e ainda ficam dizendo nos corredores que 
determinada pessoal vive no seu gabinete pedindo, como vi postagem aí, 
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 O Senhor Presidente Chico Mozart – Solicito a Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à verificação de quórum para 
deliberação das matérias constantes na Ordem do Dia.
 A Senhora Primeira Secretária Lenir Rodrigues – Senhor 
Presidente, não há quórum para a votação das matérias constantes na 
Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Chico Mozart - Não havendo quórum 
regimental, transfiro a pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão.
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais. Não 
havendo quem queira utilizar o Expediente de Explicações Pessoais e, 
não havendo mais nada a tratar, às onze horas e trinta e dois minutos, 
dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 15 de 
maio, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros, Betânia Almeida, Catarina Guerra, 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Ione Pedroso, Jânio Xingú, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Neto Loureiro, 
Nilton Sindpol, Odilon Filho, Renan Filho, Soldado Sampaio e Tayla 
Peres.

ATA DA 2759ª SESSÃO, EM 15 DE MAIO DE 2019
57º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

=                 ORDINÁRIA               =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO ODILON FILHO

(Em exercício)
 Às dez horas do dia quinze de maio de dois mil e dezenove, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima septingentésima 
quinquagésima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo sétimo Período 
Legislativo da oitava legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Convido à Senhora 
Deputada Tayla Peres e o Senhor Deputado Evangelista Siqueira para 
atuarem como Primeira e Segundo-Secretário ad hoc, respectivamente.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que proceda à verificação 
de quorum.
 A Senhora Primeira-Secretária Tayla Peres – Senhor Presidente, 
há quórum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Odilon Filho - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido o Senhor Deputado Evangelista Siqueira para atuar 
como Segundo-Secretário ad hoc, a quem solicito proceda à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Evangelista Siqueira - (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. Não havendo nenhum Deputado que queira 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 do 
Expediente. 

 A Senhora Primeira-Secretária Tayla Peres – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Projeto de Emenda à Constituição nº 006/19, de 
14/05/19, de autoria da Deputada Catarina Guerra e outros Deputados, 
que “acrescenta o Art. 27-D a Constituição do Estado de Roraima”; 
Requerimento de Pedido de Informação nº 008/19, de 14/05/19, de 
autoria do Deputado Nilton Sindpol, requer que seja encaminhado, 
em caráter de urgência, ao Senhor Anastase Papoortzis – Diretor 
da Companhia de Desenvolvimento de Roraima/CODESAIMA – 
solicitando cópia de todos os contratos da empresa; Indicação nº 
308/19, de 09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, 
solicitando manutenção da Escola Estadual Professora Wanda David 
Aguiar, no município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 309/19, de 
09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
manutenção do Colégio Estadual Militarizado Dr. Luiz Ritter Brito de 
Lucena, no município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 310/19, de 
09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
manutenção da Escola Estadual Olavo Brasil Filho, no município de 
Boa Vista/Roraima; Indicação nº 311/19, de 09/05/19, da Deputada 
Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção do 
Colégio Estadual Militarizado Professora Maria De Lourdes Neves, no 
município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 312/19, de 09/05/19, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção 
do Colégio Militarizado Professora Elza Breves de Carvalho, no 

e passa a ser de responsabilidade do Governo do Estado. Estão aqui o 
Deputado Nilton e Coronel Chagas, que não me deixam mentir. Se um 
preso chega a morrer dentro de um presídio, a sua família é indenizada, 
porque a pessoa responsável pelos presos é o Governo do Estado. Da 
mesma forma ocorre dentro do hospital. Se você teve um familiar seu que 
veio a óbito, infelizmente, procure seus direitos, procure um advogado 
e acione o Governo do Estado de Roraima, por que foi negligência do 
governo. Nós vamos ter oportunidade aqui de estar debatendo todos os 
temas e quero chamar os 24 deputados que foram eleitos por esse povo, 
não vamos negligenciar, não vamos ficar de boca fechada, não vamos 
ficar calados; vamos fazer a nossa parte e vamos cobrar do Executivo, 
vamos mostrar onde está errado e vamos pedir a ele que corrija, por 
que a Deputada Betânia falou que os filhos deles não estudam na rede 
pública, eles estudam nas escolas particulares do estado. Quando ficam 
doentes eles pegam um avião e vão se tratar fora do estado por que 
não acreditam na medicina do estado. Então, eles não podem dizer e 
falar da educação e da saúde do estado porque eles não usam, mas a 
maioria da população usa. Nós estamos aqui fazendo jus a cada voto 
que nos foi confiado. Vamos nos levantar e vamos mostrar que esta Casa 
trabalha e cobra, e que esta Casa aqui não está negligenciando junto com 
o Governo de Roraima. Muito obrigado!
 A Senhora Deputada Betânia Almeida continua. – Então, 
mediante tudo o que foi relatado aqui pela Deputada Lenir, que fala 
com muita propriedade, por ter bastante conhecimento da causa, 
Deputada Ione e Deputado Dhiego Coelho, quero agradecer e convocar 
a população que venham conosco, não fazer oposição, mas garantir 
ao povo de Roraima o mínimo necessário. É o nosso dever. Muitos 
pais e mães gostariam de estar aqui conosco, nesta manhã, porém 
não conseguem chegar por algum motivo, motivo que nós como 
representante do estado poderíamos juntos estar solucionando, que são: 
o difícil acesso, as péssimas condições das vicinais, a falta do dinheiro 
para pagar o transporte para chegar até aqui. Então, nós que temos as 
condições de estarmos aqui hoje nesta manhã, não só nós parlamentares, 
mas todos os que nos assistem e estão neste plenário, nos ajudem a 
cobrar os serviços necessários que o governo não está fazendo. Se nós 
parlamentares não temos acesso ao governador, que somos a voz de 
vocês, imaginem vocês! É como a Deputada Lenir falou, é um povo que 
não tem humildade, porque aqui não fala a Deputada Betânia Medeiros, 
não é o Deputado Coronel Chagas, não somos nós, somos o povo de 
Roraima, a nossa camisa é a camisa do povo de Roraima. E, para que 
possamos ter êxito em tudo o que cobramos nesta tribuna, necessitamos 
da ajuda de cada um de vocês. Obrigada e bom dia! 
 O Senhor Presidente Chico Mozart – Esta presidência 
parabeniza a Deputada Betânia Almeida pelo posicionamento, por trazer 
um assunto tão delicado e tão complexo para o debate aqui nesta Casa, 
mas, sabemos, também, Deputado Sampaio, que a palavra final vem do 
governo. 
 Passaremos agora para a Ordem do Dia.
 Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 001/19, que “dispõe sobre critérios de distribuição do 
produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, revoga a 
Lei nº 010, de 11 de setembro de 1991, a Lei nº 046, de 15 de setembro de 
1993, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Jalser Renier. 
Discussão e votação, em turno único, da Mensagem Governamental 
de Veto nº 23/19, de veto total ao Projeto de Lei Complementar nº 
002/16, “que acresce o inciso VIII e o parágrafo 10 ao artigo 98 da 
Lei nº 059, de 28 de dezembro de 1993, e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto de Lei nº 126/16, que “cria 
o calendário de produção da agricultura familiar do estado de Roraima 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; 
Projeto de Lei nº 099/17, que “dispõe sobre incentivos à implantação 
de sistemas de produção agroecológica pelos agricultores familiares no 
estado de Roraima”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de 
Lei nº 013/19, que “dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para 
realização de projetos esportivos”, de autoria do Deputado Renan Filho; 
Projeto de Lei nº 044/19, que “denomina o bloco “E” do Hospital Geral 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Catarina 
Guerra.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final possa analisar 
e emitir parecer à Mensagem Governamental de Veto nº 023/19, e as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer ao Projeto de 
Lei Complementar nº 001/19, ao Projeto de Lei nº 013/19 e ao Projeto 
de Lei nº 044/19.
 Suspensa a Sessão.
 Reaberta a Sessão.
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 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que faça a leitura do 
Requerimento nº 031/19, de autoria do Deputado Evangelista Siqueira.
 A Senhora Primeira Secretária Tayla Peres – (Lido o 
Requerimento nº 031/19).
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Em discussão o 
Requerimento. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. A 
votação será simbólica: os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão. Aprovado.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária que faça à leitura 
da Mensagem Governamental nº 23/19, de veto total ao Projeto de Lei 
Complementar nº 002/16.
 A Senhora Primeira Secretária Tayla Peres – (Lida a Mensagem 
Governamental nº 23/19).
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem – 
Gostaria de solicitar a Vossa Excelência que retirasse a matéria de pauta do 
dia de hoje, pois o autor do projeto, o Eminente Deputado Jorge Everton, não 
se encontra em Plenário.
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Deferido o pedido do 
Excelente Deputado Gabriel Picanço. Como o veto está trancando a pauta, 
fica prejudicada a votação dos outros projetos. Nesse caso, eu transfiro a 
pauta da Ordem do Dia para próxima Sessão
 Passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Convoco as 
Senhoras Deputadas Lenir Rodrigues, Tayla Peres e Angela A. Portella, 
e o Senhor Deputado Gabriel Picanço, para logo após a Sessão, reunião 
da Comissão de Educação, Desporto e Lazer. Agradeço a aprovação 
do Requerimento que Vossa Excelência colocou em votação agora, 
Presidente. Trata-se de uma Audiência Pública que vamos realizar no 
dia 31 de maio, às 9h, aqui no Plenário Noêmia Bastos Amazonas, para 
tratar da Reforma da Previdência. Queremos ouvir as entidades, pessoas 
que defendem ou que se opõem ao tema, para que nós possamos também 
manifestar a resposta do povo roraimense em relação a esse projeto de 
lei, que mesmo não passando por votação nesta Casa Legislativa, terá 
abrangência a nível nacional e os seus desdobramentos ainda mais. Então, 
por entender a importância do tema, vamos realizar essa audiência pública 
para discutir a reforma da presidência no próximo 31 de maio, às 9h aqui 
na Assembleia Legislativa.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiro - Eu gostaria que a 
gente não tivesse mais uma audiência pública para ouvir e não dizer nada 
sobre o que a gente não tem autonomia para fazer. Eu gostaria não que 
não fizesse, mas que convidasse para essa audiência alguém que conheça 
a Reforma da Presidência, porque ela é ampla e não adianta a gente fazer 
só uma reforma do “sou contra ou sou a favor”, sem saber o motivo pelo 
qual se é contra ou a favor. Não adianta chamar para Assembleia uma 
responsabilidade que não é dela. Então, que convidasse alguém que tenha 
inteiro conhecimento da Reforma da Previdência porque nós ainda não 
temos.
 O Senhor Deputado Neto Loureiro – Quero convidar os 
Deputados Diego Coelho, Gabriel Picanço, Nilton Sindpol; as Deputadas 
Ione Pedrosa, Aurelina Medeiros, para reunião da Comissão de Saúde, após 
a Sessão.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço - Presidente, só para 
refletir aos caros colegas, quero dizer à população de Roraima que hoje 
está encerrando o prazo dado (eu nunca vi ONG dar prazo ao Governo 
Federal), mas hoje está encerrando o prazo daquela ONG lá no Waimiri/
Atroari, que é a ONG WWS. Um país rico como Brasil, um país 
soberano... é vergonhoso, a gente está se acovardando e se humilhando 
para ONG. Me desculpe aqueles que fazem parte de ONG´S, mas a nação 
brasileira tem autonomia, ela é suprema, mas não podemos esquecer que 
o problema energético no nosso estado está cada dia pior. Então, que, a 
partir da próxima semana, a gente cobre do Governo Federal, porque os 
nossos pronunciamentos são de interesse do povo de Roraima e vamos 
pedir que o Governo Federal escute, mas não fiquei obedecendo as 
determinações de ONG´S, e libere as margens da BR 174 para que venha 
fornecer energia ao nosso estado e ao nosso povo. Obrigado e bom dia, 
Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente Deputado Odilon Filho – Essa Presidência 
concorda plenamente com o discurso de Vossa Excelência, Deputado 
Gabriel. E, não havendo mais nada a tratar, dez horas e cinquenta e oito 
minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 16 de maio, 
à hora regimental. 
 Registraram presenças, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Betânia Almeida, Catarina Guerra, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel 
Picanço, Ione Pedroso, Lenir Rodrigues, Neto Loureiro, Nilton Sindpol, 
Odilon Filho, Renan Filho e Tayla Peres.

município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 313/19, de 09/05/19, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção 
da Escola Estadual Dr. Ulysses Guimarães, no município de Boa Vista/
Roraima; Indicação nº 314/19, de 09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao 
Governo do Estado, solicitando manutenção da Escola Estadual Carlo 
Casadio, no município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 315/19, de 
09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
manutenção da Escola Estadual Hildebrando Ferro Bitencourt, no 
município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 316/19, de 09/05/19, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção 
da Escola Estadual Vitória Mota Cruz, no município de Boa Vista/
Roraima; Indicação nº 317/19, de 09/05/19, da Deputada Tayla Peres 
ao Governo do Estado, solicitando manutenção da Escola Estadual 
General Penha Brasil, no município de Boa Vista/Roraima; Indicação 
nº 318/19, de 09/05/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, 
solicitando manutenção da Escola Estadual Presidente Costa e Silva, no 
município de Boa Vista/Roraima; Indicação nº 319/19, de 09/05/19, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção 
da Escola Estadual Professora Diva Alves de Lima, no município de 
Boa Vista/Roraima; Indicação nº 320/19, de 09/05/19, da Deputada 
Tayla Peres Governo do Estado, solicitando manutenção do Colégio 
Estadual Militarizado Luiz Ribeiro de Lima, no município de Boa Vista/
Roraima; Indicação nº 321/19, de 08/05/19, do Deputado Renan Filho 
ao Governo do Estado, solicitando construção da ponte localizada no 
igarapé Murupu, Lebra, Passarão e Serra da Moça, zona rural de Boa 
Vista; Indicação nº 322/19, de 08/05/19, do Deputado Renan Filho 
ao Governo do Estado, solicitando que seja feito serviço de piçarra 
e terraplanagem na vicinal do tronco localizada na agrovila Izanilda 
Pereira da Silva km 56, zona rural de Boa Vista; Indicação nº 323/19, de 
08/05/19, do Deputado Renan Filho ao Governo do Estado, solicitando 
aquisição de caixa d’água para a Comunidade do Passarão, zona rural 
de Boa Vista; Indicação nº 324/19, de 09/05/19, do Deputado Chico 
Mozart ao Governo do Estado, solicitando reforma e revitalização da 
Escola Estadual Professora Coema Solto Maior Nogueira, localizada 
no município de Boa Vista/RR; Memorando nº 017/19, de 14/05/19, da 
Deputada Angela A. Portella, justificando sua ausência à sessão plenária 
do dia 14 de maio do corrente ano; Memorando nº 058/19, de 14/05/19, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência à 
sessão plenária do dia 15 de maio do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Solicito à Senhora Primeira-
Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o Grande 
Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Tayla Peres – Não há oradores 
inscritos para o Grande Expediente, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Não havendo nenhum 
orador inscrito para o Grande Expediente, passaremos para a Ordem 
do Dia com discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 001/19, que “dispõe sobre critérios de distribuição 
do produto da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, 
revoga a Lei nº 010, de 11 de setembro de 1991, a Lei nº 046, de 15 
de setembro de 1993, e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Jalser Renier. Discussão e votação, em turno único, da Mensagem 
Governamental nº 23/19, de veto total ao Projeto de Lei Complementar 
nº 002/16, “que acresce o inciso VIII e o parágrafo 10 ao artigo 98 da 
Lei nº 059, de 28 de dezembro de 1993, e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; Projeto de Lei nº 126/16, que “cria 
o calendário de produção da agricultura familiar do estado de Roraima 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; 
Projeto de Lei nº 099/17, que “dispõe sobre incentivos à implantação 
de sistemas de produção agroecológica pelos agricultores familiares no 
estado de Roraima”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de 
Lei nº 013/19, que “dispõe sobre a concessão de incentivos fiscais para 
realização de projetos esportivos”, de autoria do Deputado Renan Filho; 
Projeto de Lei nº 044/19, que “denomina o bloco “E” do Hospital Geral 
de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Deputada Catarina 
Guerra, e do Requerimento nº 031/19, solicitando realização de Audiência 
Pública, às quinze horas do próximo dia 31 de maio, para tratar sobre a 
Proposta de Emenda Constitucional da Reforma da Previdência Social, de 
autoria do Deputado Evangelista Siqueira.
 Neste momento, suspendo a Sessão pelo tempo necessário, para 
que as Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer aos Projetos 
de Lei Complementar nº 01/19, ao Projeto de Lei nº 03/19 e Projeto de Lei 
nº 044/19.
 Reaberta a Sessão. 
 O Senhor Presidente Odilon Filho – Dou por reaberta a Sessão.
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SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS

EDITAIS E LICITAÇÕES
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS
C E R T I D Ã O DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 004/2019

A SUPERINTENDÊNCIA DE COMPRAS E SERVIÇOS 
por nomeação legal e na forma da lei

CERTIFICA que, analisando a solicitação constante do Processo 
nº 0605/2019, oriundo dA SuperintendENTE ADMINISTRATIVA, 
respaldada no Art. 25, inciso II, da Lei nº 8.666/93, baseado no PARECER 
JURÍDICO Nº 072/2019 - PROC.ADM/PGA/ALE-RR, ficando 
caracterizada a sua INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente 
a empresa CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas N° 
18.133.018/0001-27, para inscrição no curso “a jurisprudência do TCU 
em temas polêmicos em contratos de obras públicas: do planejamento à 
execução”, que será realizado em Brasília – DF, nos dias 05 e 06 de junho 
de 2019, para o servidor Alexsander Bálico mat. 19494, no valor total 
de R$ 2.890,00 (dois mil oitocentos e noventa reais) de acordo com as 
especificações constantes do PAM Nº 0605/2019. 
Isto posto, conforme determina a Lei 8.666/93 em seu artigo 26, caput, esta 
situação de Inexigibilidade deverá ser comunicada dentro de 03 (três) dias 
à autoridade competente para ratificação e publicação no Diário Oficial do 
Poder Legislativo, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição de eficácia 
dos atos.

Boa Vista-RR, 30 de maio de 2019.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Superintendente de Compras e Serviços

Mat. 18683

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO

O Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, conforme 
Art. 26, caput da Lei Federal nº 8.666/93.

RESOLVE:
RECONHER E RATIFICAR, com base no PARECER JURÍDICO Nº 
0072/2019-PROC.ADM/PGA/ALE-RR, a INEXIGIBILIDADE DE 
LICITAÇÃO Nº 004/2019, referente ao PROCESSO Nº 0605/2019, com 
fundamento no artigo 25, inciso II, da Lei Nº 8.666/93, para a contratação 
da empresa CAPACITY TREINAMENTO E APERFEICOAMENTO 
LTDA, inscrita no Cadastro Nacional de Pessoas Jurídicas Nº 
18.133.018/0001-27, para inscrição no curso “a jurisprudência do TCU 
em temas polêmicos em contratos de obras públicas: do planejamento à 
execução”, que será realizado em Brasília – DF, nos dias 05 e 06 de junho 
de 2019, para o servidor Alexsander Bálico mat. 19494.

Boa Vista-RR 30, de maio de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral 
Matrícula 22.474

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 0300/2019

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar os afastamentos dos servidores 

abaixo relacionados, para viajarem aos municípios de Mucajaí/
RR, Iracema/RR, Caracaraí/RR e Rorainópolis/RR, saindo no 
dia 03.06.2019, com retorno no mesmo dia, para realizarem 
atividades relacionadas ao Ponto Eletrônico, a serviço desta esta 
Casa Legislativa.

NOME MATRÍCULA

Joiciane dos Santos Mota 21484

Roque Sichinel Júnior 17392

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 30 de maio de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0301/2019
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do servidor Iago Dias 
Holanda, matrícula 18901, para viajar ao Município de Alto Alegre/RR, 
no dia 04.06.2019, com retorno no mesmo dia, para realizar atividades 
relacionadas ao Ponto Eletrônico, sem ônus de diárias para esta Casa 
Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 30 de maio de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral
 

RESOLUÇÃO Nº 0302/2019
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º TORNAR SEM EFEITO a viagem do servidor Nonato 
da Silva Santana, matrícula 22767, com destino ao Município de Alto 
Alegre/RR, no dia 23.05.2019, que fez parte da Resolução n° 0278/2019, 
publicada no Diário da Assembleia, Edição N° 2999 de 27 de maio do ano 
em curso.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 30 de maio de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0303/2019
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 
descritos para viajarem ao Município de Pacaraima/RR, nos dias 20 e 
24.05.2019, com retorno no mesmo dia, conforme cronograma abaixo, 
para realizarem serviços deste Poder, sem ônus de diárias para Casa 
Legislativa.

SERVIDOR MATRICULA DIA

Adna Maria Andrade Pereira 21853 20.05.2019

Alcimir de Souza Mota Filho 2233 24.05.2019

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 30 de maio de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral
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