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ATOS ADMINISTRATIVOS

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES 

RESOLUÇÃO Nº 170/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias da servidora Elândia Gomes 
Araújo, referentes ao exercício de 2013/2014, marcadas no período de 
02/05/2014 a 21/05/2014, para serem usufruídas posteriormente por 
necessidade do serviço, conforme Memo.nº 002/Sup.Adm./Gerência de 
Documentação Geral/2014.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos retroativos 30/04/2014.
Palácio Antônio Martins, 5 de maio de 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 237/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA para viajar com destino 
as cidades de Fortaleza-CE e Brasília-DF, no período 02.05 a 18.05.2014, com 
a finalidade de participar de reuniões na Comissão de Indústria e Turismo 
da ALE-CE, em Fortaleza, bem como, participará da XVIII Conferência da 
União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, em 
Brasília-DF, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente

Deputado JALSER RENIER PADILHA
1º Secretário

Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 238/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com 
a finalidade de participar da XVIII Conferência da União Nacional dos 
Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 239/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JOAQUIM DE FREITAS RUIZ para viajar com destino a 
cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com a finalidade 
de participar da XVIII Conferência da União Nacional dos Legislativos e 
Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 240/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado FRANCISCO ASSIS DA SILVEIRA para viajar com destino a 
cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com a finalidade 
de participar da XVIII Conferência da União Nacional dos Legislativos e 
Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 241/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JOSÉ REINALDO PEREIRA DA SILVA para viajar com destino 
a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com a finalidade 
de participar da XVIII Conferência da União Nacional dos Legislativos e 
Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

Atos Administrativos
Resolução nº 170/2014 - DGP
Resoluções de Afastamentos nº 237 a 258/2014
Atos Legislativos
Ata da 2297ª Sessão Ordinária - Íntegra
Ata de Reunião Extraordinária da Mesa Diretora
Ata de Reunião Extraordinária da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final
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As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 
deverão ser entregues à Gerência de Documentação Geral através 
de meio magnético, em formato .doc, com cópia do documento, de 
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R E S O L U Ç Ã O Nº 242/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado GABRIEL FIGUEIRA PESSOA PICANÇO para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com 
a finalidade de participar da XVIII Conferência da União Nacional dos 
Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 243/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado ERCI DE MAORAES para viajar com destino a cidade de 
Brasília-DF, no período de 06.05 a partir das 14 horas a 09.05.2014, 
com a finalidade de participar da XVIII Conferência da União 
Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 244/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores JOSÉ 
RAIMUNDO RODRIGUES SILVA, Matrícula 001913 e JENNIFFER 
SANTIAGO DO NASCIMENTO, Matrícula 001913 para viajarem 
com destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, 
com a finalidade de participarem da XVIII Conferência da União 
Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço 
deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 245/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento das servidoras CHRYSTIANE 
LEITE DE MELO MENDES, Matrícula 012604 e SÍLVIA 
LETÍCIA LIMA DA SILVA, Matrícula 011894 para viajarem com 
destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, 
com a finalidade de participarem da XVIII Conferência da União 
Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 246/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores CHARLES 
WELLINGTON PEREIRA DE ARAÚJO, Matrícula 012942, LAUDIMAR 
LAUREANO SAMPAIO, Matrícula 012947, KÁTIA SOARES BEZERRA, 
Matrícula 011467, NEURACI FEITOSA DE LIMA, Matrícula 010931 
e RICARDO GOMES DOS SANTOS, Matrícula 009701 para viajarem 
com destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com 
a finalidade de participarem da XVIII Conferência da União Nacional dos 
Legislativos e Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 247/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores JOÃO DE 
CARVALHO, Matrícula 000077, GIZELDA PINHEIRO DE 
BARROS, Matrícula 000064 e EDNIL LIBÂNIO DA COSTA 
JÚNIOR, Analista de Sistema para viajarem com destino as cidades 
de Goiânia-GO e Brasília-DF, no período de 04.05 a 09.05.2014, 
com a finalidade de participarem de reuniões no Setor Legislativo da 
Assembleia Legislativa de Goiânia, e em Brasília-DF participarão da 
XVIII Conferência da União Nacional dos Legislativos e Legisladores 
Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 248/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora ADRIANA MARIA 
SILVA DA CRUZ, Diretora de Relações Institucionais para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF, no período de 06.05 a 09.05.2014, com 
a finalidade de participar da V Reunião dos Representantes Interlegis, 
bem como, da XVIII Conferência da União Nacional dos Legislativos e 
Legisladores Estaduais – UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 249/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora MARIA DOS SANTOS 
MIRANDA DE MESQUITA, Matrícula 008136 para viajar com destino a cidade 
do Rio de Janeiro-RJ, no período de 07.05 a 11.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
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Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 250/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor ARISTÓTELES 
JUVÊNCIO PAULA SANTOS, Matrícula 011071 para viajar com 
destino a cidade de Belém-PA, no período de 05.05 a 12.05.2014, com a 
finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 251/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor BELSASAR 
ROBERTO LOPES, Matrícula 012679 para viajar com destino ao 
município de Caroebe, no período de 06.05 a 15.05.2014, com a finalidade 
de realizar levantamentos a respeito das condições em que se encontram as 
estradas, pontes e vicinais daquele município, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 252/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora MARLÚCIA 
FERNANDES DE MELO, Matrícula 013992 para viajar com destino 
ao município de Rorainópolis, no período de 06.05 a 15.05.2014, com 
a finalidade de realizar levantamentos a respeito das condições em que 
se encontram as estradas, pontes e vicinais daquele município, a serviço 
deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 253/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 TORNAR SEM EFEITO a autorização de afastamento da 
servidora MARIA DO PERPETUO SOCORRO BARBOSA MARQUES, 
Matrícula 000041, por motivo de doença, que viajaria com destino a cidade 
de Brasília-DF, no período 04.05 a 09.05.2014, constante da Resolução nº 
228/2014, de 28/04/2014, publicada no Diário da Assembleia, Edição nº 
1805, de 29 de abril do corrente ano.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 254/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor SÉRGIO MATEUS, 
Matrícula 014599 para viajar com destino a cidade de Brasília-DF, no 
período 06.05 a 08.05.2014, com a finalidade de participar da XVIII 
Conferência da União Nacional dos Legislativos e Legisladores Estaduais 
– UNALE, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 255/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento das servidoras CAROLINE 
FERNANDES CORREIA, Matrícula 007482 e IVONE CARNEIRO 
DOS SANTOS, Matrícula 014715 para viajarem com destino ao município 
de Caroebe, no período de 06.05 a 14.05.2014, com a finalidade de 
participarem de reuniões com lideranças comunitárias daquele município, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 05 de maio de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 256/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora ALZENIRA ALVES 
RODRIGUES, Matrícula 011874 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 05.05 a 09.05.2014, com a finalidade de participar 
de treinamento junto ao Setor Legislativo da Assembleia Legislativa do 
Estado do Amazonas, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 05 de maio de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 257/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JALSER RENIER PADILHA para viajar com destino a cidade 
de Brasília-DF, no período de 05.05 a 09.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atividades parlamentares, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 05 de maio de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 258/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.
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RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora FRANCISCA GENIS 
PINHO MELO, Matrícula 010069 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 06.05 a 15.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 05 de maio de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2297 SESSÃO, EM 11 DE ABRIL DE 2014.

47º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DEPUTADA AURELINA 
MEDEIROS

(Em exercício) 
 Às nove horas do dia onze de abril de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima ducentésima 
nonagésima sétima Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período 
legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Convido o Senhor 
Deputado Ionilson Sampaio para atuar como Primeiro Secretário Ad hoc. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) - Senhora 
Presidente, há quórum regimental.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Remídio Monai) – (Lida a Ata).
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em 
discussão a Ata da sessão anterior, não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados 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 ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Memo. n°005/2014, de 09/04/2014, do Deputado Remídio Monai, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 08/04/2014.
 Ofício n°0014/2014, de 09/04/2014, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 08/04/2014.
 Memo. n°017/2014, de 09/04/2014, do Deputado George Melo, 
justificando sua ausência na sessão plenária do dia 09/04/2014.
 Proposta de Emenda Constitucional s/n° /2014, do Deputado 
Jânio Xingu, acresce o dispositivo mencionado ao ato das disposições 
transitórias à Constituição do Estado de Roraima.
 Era o que constava do Expediente, Senhora Presidente.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Ionilson Sampaio) – Senhora 
Presidente não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) - De acordo com o 
Requerimento nº 015/2014, aprovado anteriormente, transformo a Sessão 
em Comissão Geral com a finalidade de agraciar com a Comenda “Orgulho 
de Roraima” as pessoas jurídicas, que, pela atuação no Estado ou no então 
Território Federal de Roraima, se tornaram para a população símbolo de 
referência, cujos nomes foram reconhecidos e aprovados, nos termos do 
Decreto Legislativo nº 004/2004.
 Para compor a Mesa dos trabalhos convidamos o Senhor Segundo 
Vice-Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Coronel Chagas.
 Solicitamos aos Deputados Ionilson Sampaio e Remídio Monai 
para que conduzam à Mesa dos trabalhos o Governador do Estado Chico 
Rodrigues.
 Para compor a Mesa dos trabalhos também convidamos o 

Deputado Estadual Brito Bezerra, Presidente da Comissão de Indústria, 
Comércio e Turismo; A doutora Elaine Cristina Bianchi, Juíza de Direito; 
Senhor Antônio Ediberto Rezende Veras, Presidente da Federação das 
Associações das Médias e Pequenas Empresas de Roraima; Senhor Aniceto 
Campanha Wanderley Neto, Presidente da UNIR; O Senhor Felix Ferreira de 
França Neto, Presidente das Associações das Médias e Pequenas Empresas 
de Boa Vista.
 Convidamos os presentes para, em posição de respeito, cantar o 
Hino Nacional Brasileiro. 
 (Execução do Hino Nacional)
 A Senhora Mestre de Cerimonial (Camila) - Neste momento 
ouviremos o pronunciamento de Sua Excelência, a Presidente em Exercício 
da Assembleia Legislativa de Roraima, Deputada Aurelina Medeiros.
 A Senhora Presidente (Deputada Aurelina Medeiros) – Bom dia 
a todos. Queremos saudar o nosso Governador Chico Rodrigues. E, em seu 
nome, saudar a Mesa, todos os Deputados, todos os convidados e demais 
autoridades presentes.
 Quero dizer que é uma honra para esta Casa falar em nome de 
nosso Presidente, Deputado Chico Guerra, que não pode estar aqui hoje, foi 
fazer revisão de sua cirurgia, mas manda um abraço a todos. Quero falar em 
nome de todos os Deputados e dizer a todos que sempre é uma honra para 
qualquer político e, principalmente, a Assembleia Legislativa um momento 
em que ela pode reconhecer todos aqueles que contribuem para que este 
Estado seja um Estado grande. Nós somos um estado novo. É o Estado, onde 
coube a muitos dos que estão aqui na Mesa e outros que participam desta 
Casa a construir, vencendo todas as dificuldades e trabalham também para 
engrandecer este Estado, no momento em que geram empregos e renda pela 
contribuição que fazem. Então, vocês, juntamente com esta Casa, que uma 
responsabilidade imensa, como tem o Poder Executivo. Eu digo sempre que 
nenhum político quer atuar mal. Nenhum político gostaria que as coisas não 
acontecessem, e que o Estado não caminhasse, a satisfação de todos nós, que 
somos reconhecidos pelo esforço, trabalho e dedicação... Nenhum político 
gosta de ser chamado de relapso, que não têm compromisso, de pessoa que 
não gosta do Estado de Roraima. Todos nós temos uma responsabilidade 
imensa com este Estado, e posso dizer que nos sentimos parceiro de cada 
um que tem o mesmo sentimento que a nossa classe política. É por isso que 
esta Casa já instituiu desde 2004, a comenda que é concedida àqueles que 
contribuíram, muitas vezes, em memória e são reconhecidos por esta Casa. 
Sabemos que as dificuldades são imensas, nós ainda somos um Estado que 
depende muito, e 80% da nossa vida ainda é de dependência de recursos 
do Governo Federal. Não é a Presidência, é o sistema político brasileiro e 
econômico, onde 80% dos recursos desta Nação, quase 80% ficam na mão 
do Executivo, e com esses 20% os Estados e Municípios do Brasil têm que 
atender o seu crescimento e sua população. 
 Para o Estado de São Paulo o FPE, Fundo de Participação dos 
Estados, que é a maior contribuição de recursos, representa zero vírgula 
alguma coisa, no nosso Estado representa 80% do orçamento do Estado de 
Roraima. Então, isso não é fácil, e nos leva a lutar muito, principalmente 
com os setores produtivos, o setor primário, terciário e industrial para que 
possamos crescer, para que a gente crie as condições para que este Estado 
possa deslanchar e aumentar a nossa renda gerando os empregos de que tanto 
precisamos. Ter a educação que queremos. A saúde que todos nós sonhamos. 
Segurança que todos precisam. Nós, da classe política, somos conscientes, 
e isso só é possível com o crescimento do Estado de Roraima. Então, quero 
dizer a cada um de vocês que é realmente um orgulho para o Estado de 
Roraima, e estaremos reconhecendo isso através dessa comenda. Ainda têm 
outros que já têm resolução aprovada, que também têm o reconhecimento da 
Assembleia Legislativa, de que vocês são muito importantes para o Estado 
de Roraima. Sejam bem-vindos!
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhora Presidente, Senhora 
e Senhores Deputados, inicialmente eu agradeço a presença e cumprimento 
o Governador Chico Rodrigues, Deputada Presidente Aurelina Medeiros, 
o meu amigo Presidente da AMPEC – Associação dos Micro e Pequenos 
empreendedores do Município de Boa Vista, Homenageado Félix; agradeço e 
cumprimento o Vereador Edilberto Veras, Presidente da FANPEC – Federação 
dos Pequenos e Micros Empreendedores do Estado de Roraima; Doutora 
Elaine que nos honra com vossa presença; Deputado Ionilson Sampaio, 
Relator da PEC das Terras; Coronel Chagas Vice-Presidente desta Casa; 
Deputado Remídio Monai e o meu amigo Aniceto Wanderley – Presidente 
da União dos Empreendedores do Estado de Roraima. E a todos vocês 
que se encontram aqui, em especial aos empresários convidados que serão 
homenageados. Vossas presenças nos orgulham muito, e vocês são o orgulho 
para o Estado de Roraima, e por isso hoje a entrega da comenda “Orgulho 
de Roraima” por esta Casa. Em outubro do ano passado nós aprovamos um 
Projeto de Lei de minha autoria, que institui o dia estadual do empreendedor 
a ser comemorado no dia 10 de outubro de cada ano. É uma matéria de 
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minha autoria, aprovado por todos os Deputados, sancionado pelo Governo 
do Estado, portanto, os empreendedores têm o seu dia para comemorar, 
precisamos é de ações para que quando chegar esse dia nós tenhamos 
verdadeiramente o que comemorar. E hoje, o Decreto Legislativo, também, 
de minha autoria, em conjunto com o Deputado Presidente desta Casa, 
Chico Guerra, concede a Comenda Orgulho de Roraima aos Empresários 
presentes, e serão homenageadas 36 empresas, na maioria de médio e pequeno 
porte, com exceção os do ramo de grãos, do setor produtivo, que são bravos 
desbravadores e grandes produtores de arroz no nosso Estado. Homenageio 
in memórian, um grande amigo, Carlos Alcides Pinheiro de Araújo, aqui 
representado pela sua filha Jamila Inaiá Magalhães. Duas empresas do interior 
do Estado, Município de Mucajaí, a Madeireira Mendes Ros, que vi cresce 
no Município de Mucajaí, e a Casa Moreira, ambas pioneiras no Município 
de Mucajaí. Sugiro que esta Casa comece a homenagear os empresários de 
outros Municípios do nosso Estado que são essenciais para o desenvolvimento 
sustentável do Estado de Roraima. 
 Gostaria de frisar para os nobres Deputados que a indicação não 
é de cunho particular, foram indicados pela representatividade e relevância 
no desenvolvimento do nosso Estado. O empreendedorismo está na essência 
do desenvolvimento sócioeconômico do nosso Estado. O empreendedorismo 
está na essência do crescimento e desenvolvimento socioeconômico, ao longo 
da história; a ação do empreendedor dada a sua capacidade para assumir 
riscos incalculáveis e impulsionar a mudança, esteve na base de todas as 
transformações que marcaram o avanço das civilizações, exercendo o papel 
estimulador de mudança em função do bem comum. O estado tem o dever 
de ensejar meios e condições que despertem nos indivíduos o dinamismo 
empresarial que muitas vezes está adormecido em cada um, sem eles não 
haverá crescimento, emprego e bem-estar social. Como Presidente da 
Comissão de Indústria Comércio, Turismo e Serviços, e representante da 
classe comercial e empresarial deste Estado, vejo a necessidade de reconhecer 
o trabalho e a dedicação de todos vocês. Senhor Governador Chico Rodrigues, 
por vezes aqui em debates... o Poder Legislativo se divide em opositores ao 
Governo, apoiadores do Governo, mas sempre com a intenção de contribuir 
para que possamos construir um Estado forte.
 Vossa Excelência assumiu o governo há pouco tempo, já teve 
ações que toda sociedade roraimense as considera de muita grandeza, e tem 
o nosso apoio. Nós torcemos de coração para que Vossa Excelência, que está 
como parlamentar, com sete vitórias, sete mandatos, Vossa Excelência consiga 
realmente fazer um arranjo de trabalho público, com políticas voltadas para 
atender, claro em especial aos direitos constitucionais à saúde, à educação e 
à segurança pública que muito carecem aqui no nosso Estado. Mas, também, 
em relação a essa classe que é a mola propulsora da economia deste Estado, 
grande políticos, grande estudiosos, sempre que usam da palavra, costumam 
dizer que não existe um Estado forte com o empresário fraco.
 O Estado de Roraima precisa de uma matriz econômica 
consolidada a partir do setor produtivo independente, forte, corajoso e audaz.
 Nós precisamos implementar a industrialização quando este setor 
produtivo estiver consolidado. Precisamos de um comércio que tenha uma 
carga tributária que possa realmente atender as necessidades tributária deste 
Estado, mas também que possa atender às necessidades de crescimento da 
empresa e de seus colaboradores.
 Aqui não estão sendo homenageadas apenas 36 empresas que 
têm como proprietários 36 empresários. Quer dizer, são homenageadas 
36 empresas em cujo corpo existem milhares de famílias que dependem 
totalmente do crescimento do setor empresarial.
 Costumo dizer, Senhor Governador, Senhoras e Senhores 
Deputados, o enriquecimento individual não se justifica, mas o enriquecimento 
empresarial se justifica sim. As empresas têm que estarem fortes, ricas, porque 
precisam manter em dia os vencimentos, os salários que trazem a dignidade 
para os seus colaboradores. Portanto, é um dever do Estado incentivar essa 
mola propulsora. 
 Desejo bom êxito a Vossa Excelência, pode contar com a minha 
ajuda nesse sentido, que as idéias deste Parlamento, desta Casa Legislativa 
possam contribuir para a realização das ações de Vossa Excelência no 
Governo do Estado.
 Aqui estão empresários dos três segmentos. O setor produtivo 
a Deputada Aurelina Medeiros conhece bem e foi uma dos que apoiaram 
este evento e aprovaram o Decreto Legislativo. Têm empresários do setor 
industrial e comercial: empresários que representam os três segmentos, eles 
produzem, industrializam e comercializam. Esses empresários nos orgulham 
pela força e determinação. Sou empresário em Roraima, represento essa 
Classe, sou também empresário, como em todo Brasil, Senhor Governador, 
Senhoras e Senhores deputados, não é fácil.
 Nós temos a maior carga tributária do mundo. Não quero 
aqui dizer que é o empresário que paga essa carga, mas é o ele que tem a 
incumbência de repassar toda essa carga tributária. 

 É ele que é fiscalizado diuturnamente para que repasse toda 
essa carga tributária. E, para repassar essa carga tributária, demanda gastos, 
demanda investimentos, é preciso ter colaboradores preparados porque o 
fisco está sempre presente e não aceita erros. Nós aceitamos tantos erros no 
Estado, Vossa Excelência é sabedor desse aspecto no Estado Federativo, no 
Estado de Roraima e no Município. Nós temos tantos gargalos em relação 
aos quais precisamos da compreensão do Poder Público. Precisamos da 
compreensão do poder público municipal quanto à liberação de habite-
se, quanto à flexibilização para que possamos documentar as micro, 
pequenas, médias e também grandes empresas, como também precisamos 
da flexibilização do Estado, a implementação de uma carga tributária 
mais justa, quando possível. Sei que a carga tributária depende muito do 
Governo Federal, mas temos o ICMS que é do Governo do Estado. Nós 
precisamos também de infraestrutura para que o setor produtivo e o setor 
comercial possam se organizar. Precisamos de estradas, energia, uma matriz 
energética própria, como Vossa Excelência é sabedor disso, e acredito que 
já esteja trabalhando nesse sentido. Nós precisamos de um parque industrial 
consolidado que até hoje ainda não está. Vossa Excelência esteve no Parque 
Industrial comigo, entendemos que precisamos de uma parceria com a 
Prefeitura municipal para que aquele parque ofereça condições propícias 
para o desenvolvimento da indústria. Enfim, o poder público é essencial 
para o crescimento da classe empresarial e de todos os empreendedores do 
nosso Estado. Aqui estão os empreendedores da piscicultura, do comércio 
de variedades, supermercadistas, distribuidores, atacadistas, pessoas do 
segmento farmacêutico e demais pessoas que produzem no nosso Estado. 
Portanto, merecem nosso reconhecimento ao desenvolvermos as nossas 
ações aqui na Assembleia Legislativa, envolvendo colegas Deputados e 
deste Deputado que vos fala e que vos representa sempre, enfim, todos 
estão no sentido de priorizar essas demandas. Quero aqui dizer para o nosso 
Governador e para nossa Presidente Aurelina Medeiros, que este ano apesar 
de um ano eleitoral que nos toma muito tempo, acredito que poderemos 
nos debruçar sobre a lei das terras, a PEC das terras, que Vossa Excelência 
sabiamente pediu para que a retirássemos de pauta para nos debruçar mais 
uma vez e juntos elaborar uma matéria, um corpo de lei que venha realmente 
trazer segurança jurídica para aqueles que estão no campo. Quanto à 
indústria, Vossa Excelência visitou comigo o parque industrial e já firmou 
compromisso com os empreendedores da indústria, visando melhorar aquela 
infraestrutura. Em relação ao setor comercial, Vossa Excelência também 
visitou A ADARR, Associação dos Distribuidores Atacadistas do Estado de 
Roraima, e a Associação dos Supermercadistas, a ASRR, e também as nossas 
demandas, as quais como Presidente da Comissão de Indústria, Comércio 
e Turismo, irei repassar formalmente para Vossa Excelência para que esses 
gargalos comecem a ser trabalhados e, então, possamos produzir, isto é, 
contribuir verdadeiramente para que todos esses empreendedores consigam 
de maneira digna trazer, proporcionar o desenvolvimento econômico e 
sustentável do Estado de Roraima. E é com esse sentimento que venho a 
esta tribuna, dizendo a vocês, senhoras e senhores empreendedores, que esta 
Comenda, merecidamente recebida, hoje por vocês, a Comenda Orgulho de 
Roraima, que nós a entregamos de coração a vocês, pois realmente merecem 
e enchem de orgulho o Estado de Roraima. Que Deus abençoe todas as ações 
de Governo, abençoe a todos vocês que, pela força do trabalho, tornam 
nosso Estado digno para esta e para as futuras gerações. Muito obrigado 
pela presença, estou aqui sempre à disposição nesta Casa. Gostaria de fazer 
menção ao nome do nosso Presidente Deputado Chico Guerra que assinou 
comigo o Decreto da Comenda Orgulho de Roraima, também o Projeto de 
Lei para o dia do empreendedor, e sempre coloca esta Casa à disposição. 
Gostaria de registrar a presença do Prefeito Adilson do Asa lá de Rorainópolis 
que é empresário. A presença do meu amigo Leocádio e Coronel Dagoberto, 
sejam bem-vindos a esta Casa. Obrigado a todos e que Deus esteja sempre 
conosco.
 A Senhora Presidente Deputada Aurelina Medeiros – Iremos 
franquear a palavras aos demais Deputados. Com a palavra a Deputada 
Ângela Portella.
 A Senhora Deputada Ângela Portella – Bom dia a todos. Quero 
cumprimentar a nossa Presidente Deputada Aurelina, Vice-Presidente em 
exercício; segundo Vice-Presidente, Deputado Chagas; Excelentíssimo 
Senhor Governador Chico Rodrigues; Deputado Estadual Brito Bezerra, 
Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo; Dra. Elaine, juíza 
de Direito; Senhor Antônio Edilberto, Presidente Federação das associações 
das médias e pequenas empresas; Senhor Aniceto Wanderley, Presidente da 
UNIRR; Senhor Félix Ferreira de França, Presidente das Associações de 
médias e pequenas empresas de Boa Vista. Cumprimento também o Prefeito 
de Rorainópolis, o senhor Adilson do ASA. É com grande satisfação que 
nós estamos aqui hoje fazendo esse reconhecimento público, e já aproveito 
para parabenizar o Deputado Brito Bezerra pela sua sensibilidade em estar 
agraciando estas pessoas com nosso prêmio maior de reconhecimento que é 
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a Comenda Orgulho de Roraima. A Assembleia se sente muito feliz com esse 
reconhecimento e dá boas-vindas a todos os empresários do nosso Estado 
aqui presentes, a quem já aproveito e parabenizo por serem merecedores 
dessa Comenda. Parabéns pelo espírito corajoso e empreendedor, pessoas que 
vêm trabalhando para o desenvolvimento o nosso Estado, gerando divisas, 
empregos para que nosso Estado seja forte, seja um Estado competente, 
eficaz e reconheça que o povo de Roraima merece realmente que cuidemos, 
acreditemos, pois no nosso Estado e por isso essas pessoas com essa visão 
de empreendedores, que pela força de ação tornam nosso Estado nobre e 
próspero para nós e para nossos filhos. Obrigada.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhora Presidente, 
senhoras e senhores, Boa-dia a todos. Quero cumprimentar todos os 
funcionários da Assembleia Legislativa que nos dão oportunidade de fazer 
essas audiências públicas e as Sessões. Quero cumprimentar a Presidente 
Deputada Aurelina Medeiros, Senhor segundo Vice-Presidente Deputado 
Coronel Chagas; Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima, 
Chico Rodrigues; Deputado Estadual Brito Bezerra, Presidente da Comissão 
de Indústria, Comércio e Turismo desta Casa. Dra. Elaine Cristina, Juíza 
de Direito; Antônio Edilberto Veras, Presidente da Federação de médias 
e pequenas empresas; Aniceto Campanha Wanderley Neto, Presidente da 
UNIRR; Félix Ferreira de França Neto, Presidente das Associações de médias 
e pequenas empresas; cumprimento o nosso amigo Adilson do ASA, Prefeito 
de Rorainópolis, aos demais colegas Deputados Estaduais e todos aqueles 
que vão ser agraciados com a Comenda Orgulho de Roraima. Gostaria de 
me dirigir em especial ao Senhor Governador pela oportunidade de tê-lo 
nesta Casa juntamente com os empresários que estão representando milhares 
de pessoas que dependem do sucesso das empresas deles. Queria fazer um 
pedido especial a Vossa Excelência que analisasse com carinho a situação da 
barreira do Jundiá, sei que não é de sua competência, mas gostaria que Vossa 
Excelência lutasse para deixarmos de ser albergados durante seis meses do 
ano. É determinação que das seis da tarde às seis da manhã os carros não 
passam na reserva. Temos recebido diversas reclamações de caminhoneiros 
que não conseguem passar com as mercadorias por que o posto fiscal fecha à 
meia-noite, e os funcionários não aceitam liberar a carga, às vezes, até carga 
perecível. O posto fecha à meia-noite e não tem quem tire o boleto para que o 
caminhoneiro pague o imposto, e assim precise ficar esperando até sete e meia 
da manhã, quando o posto reabre. Acredito que se Vossa Excelência olhar com 
mais cuidado para o empresário será capaz de mudar essa situação, fazendo 
com que o posto fiscal funcione vinte e quatro horas, pois a necessidade não 
marca hora nem momento, ela aparece inesperadamente, e temos que dar o 
apoio necessário para resolver a situação. O Aniceto, por exemplo, fornece 
peixe, e o peixe é uma carga perecível, pode acontecer que o caminhão 
dê um problema e quebrar na estrada. Atrasado, o motorista só conseguir 
chegará ao posto fiscal depois da meia noite, e só será atendido no outro dia 
de manhã. Então, este é o pedido que quero fazer a Vossa Excelência em 
nome de todos os empresários aqui presentes estão representando milhares 
de famílias que dependem dos seus vencimentos que contribuem para 
desenvolver o Estado de Roraima. Quero parabenizá-lo também pela coragem 
que Vossa Excelência teve em extinguir aquelas secretarias, o senhor está 
de parabéns. Nunca votei na prorrogação de nenhuma delas por achar que 
elas não passavam de um atraso para o Estado, pois não eram necessárias 
neste momento em que o Estado passa por dificuldades. Só serviam como 
cabide de empregos. Gostaria que Vossa Excelência soubesse que sempre 
votei contra a prorrogação daquelas secretarias. O Senhor está de parabéns 
pelas atitudes tomadas. Quero me dirigir agora aos empresários que são os 
maiores vencedores deste Estado. Incluo-me como empresário já há trinta 
e quatro anos neste Estado juntamente com minha esposa. Sabemos que é 
um desafio ser empresário neste Estado, maior desafio ainda, é as empresas 
permanecerem longos anos com o mesmo nome, por que moramos em um 
Estado muito distante do centro de abastecimento, onde a mercadoria leva 
no mínimo vinte dias para chegar. Às vezes, Dra. Eliane, temos mercadorias 
que chegam até com sessenta dias, por isso, ser empresário neste Estado exige 
muita persistência, determinação, força de vontade para obtermos sucesso. 
Tenho certeza, se o senhor der oportunidade melhor e olhar com carinho para o 
empresariado de Roraima, não só Vossa Excelência vai crescer como também 
o Estado. As empresas vão prosperar e todos nós vamos ganhar. As futuras 
gerações vão se lembrar do que hoje fizemos pelo futuro delas. Então, este 
é meu pedido a Vossa Excelência. Gostaria de parabenizar os empresários 
de diversas áreas que se encontram nesta Casa. Embora Roraima seja um 
Estado bom, mas ser empresário aqui tem que ter muita determinação e força 
de vontade. É muito difícil ser empresário neste Estado pela distância que 
ficamos do centro do País para fazer o abastecimento. Parabéns a todos vocês 
empreendedores, que daqui para frente se abram novos horizontes para fazer 
este Estado crescer. Obrigado.
 A Senhora Presidente Deputada Aurelina Medeiros – Com 
a palavra o Senhor Aniceto Campanha Wanderley Neto – Presidente da 

UNIRR – União dos Empreendedores de Roraima.
 O Senhor Aniceto Campanha Wanderley Neto (Presidente da 
União dos Empreendedores de Roraima – UNIRR)- Excelentíssima Senhora 
Presidente em exercício Deputada Aurelina Medeiros; Excelentíssimo Senhor 
segundo Vice-Presidente Coronel Gerson Chagas; Deputado Estadual Brito 
Bezerra – presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo; Dra. 
Elaine Bianch – Juíza de Direito; Vereador Edilberto Veras – Presidente da 
Federação das Associações de médias e pequenas empresas do Estado; Senhor 
Félix Ferreira de França Neto – Presidente das Associações de Médias e 
Pequenas empresas de Boa Vista; Senhor Prefeito de Rorainópolis – Adilson 
do ASA; empreendedores presentes, senhoras e senhores.
 Em nome da UNIRR, agradeço pela meritória iniciativa da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima de, anualmente, reconhecer 
o trabalho e a contribuição de empresas e de empreendedores, que geram 
riquezas, empregos e impostos. Alegra-nos rever neste Plenário, empresários 
de diversos setores da atividade econômica, que muito realizam em prol do 
desenvolvimento de Roraima. Particularmente, causa-nos satisfação constatar 
que, dentre os homenageados, estão alguns de nossos associados.
 Como a vibrante e vigorosa união dos empreendedores de 
Roraima, nossa UNIRR, é uma entidade muito jovem, entendo que é 
preciso fazer uma breve apresentação: A UNIRR tem como propósito 
gerar amplo movimento em prol da melhoria do ambiente de negócios em 
Roraima e promover de forma integrada, com a participação dos setores da 
agricultura, pecuária, indústria, comércio atacadista, comércio varejista, 
serviços e profissionais liberais, a defesa coletiva dos legítimos interesses dos 
empreendedores de Roraima. A UNIRR está estatutariamente impedida de 
atuar no âmbito da política partidária, direcionando todas as suas energias para 
a política empresarial, objetivando fundamentalmente o desenvolvimento 
com base na livre iniciativa.
 A UNIRR prioriza as causas, ao invés dos interesses individuais, 
o que fica evidenciado em sua estrutura administrativa: O Conselho 
de Administração, eleito pela Assembleia Geral, tem 56 membros que 
representam de forma paritária os sete setores anteriormente relacionados, 
é o órgão superior de gestão estratégica. São três os dirigentes do Conselho, 
e sete os da diretoria, com mandato de apenas um ano e, no máximo, uma 
recondução. Essa estrutura propicia a ampla participação no processo 
decisório, a transparência e o fortalecimento do associativismo empresarial.
 Preocupa-nos, e muito, a questão da geração de empregos em 
Roraima, pois o setor público exauriu sua capacidade de absorção dos jovens 
que ingressam no mercado de trabalho. Nesse sentido, entendemos que é 
responsabilidade de todos – Governo do Estado, prefeituras municipais, 
Assembleia Legislativa, câmaras de vereadores, instituições, sociedade e 
empresas estabelecem como grande prioridade, o crescimento econômico com 
base nas vocações de Roraima, para que a atual e as futuras gerações possam 
ter a garantia de oferta de oportunidades de trabalho, emprego e renda.
 Por isso, repito, a UNIRR está disposta a trabalhar incansavelmente 
para a criação de um ambiente favorável aos negócios em Roraima, o que 
possibilitará o pleno aproveitamento das oportunidades em que surgirão 
com o contínuo crescimento dos mercados local, regional e internacional. 
Nesse contexto, é nossa pretensão sempre encaminhar proposições 
concretas ao Governo, à Assembleia e demais instituições, voltadas à 
materialização de políticas públicas estruturantes, consistentes e continuadas 
de desenvolvimento econômico.
 O setor privado está pronto a fazer sua parte. Ele quer trabalhar, 
produzir e desenvolver Roraima! Entretanto, é necessário que o setor público, 
imbuído de forte vontade política, realize investimentos prioritários em 
infraestrutura de apoio à produção, resgate e amplie incentivos fiscais, facilite 
o acesso ao crédito e desburocratize a máquina pública.
 Particularmente, entendemos que a melhoria da qualidade dos 
serviços públicos, sobretudo no que concerne às áreas de segurança, educação 
profissional, transporte e saúde do trabalhador é condição fundamental 
para a geração do ambiente propício ao empreendedorismo para que os 
empreendimentos em Roraima possam crescer e multiplicar-se, destaco os 
seguintes desafios priorizados pela UNIRR, a partir de um amplo trabalho 
de planejamento estratégico:
1-O Urgente encaminhamento pelo Governo do estado à Assembleia 
Legislativa do projeto de Zoneamento Ecológico-Econômico – reivindicamos 
que a aprovação e implementação do ZEE ocorram com a máxima brevidade, 
considerando sua relevância estratégica para o setor produtivo de Roraima.
2- A revitalização do distrito industrial – a infraestrutura precária do 
distrito industrial depõe contra Roraima, afasta investidores, desmotiva os 
empresários e demonstra um papel secundário atribuído ao setor produtivo. 
O pólo moveleiro, localizado dentro do distrito industrial, é uma iniciativa 
governamental inconclusa, que requer atenção especial. Outro problema 
extremamente importante é o da regularização da documentação dos terrenos 
da área de expansão do distrito.
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3- O aperfeiçoamento da Proposta de Emenda Constitucional e do projeto 
de lei relacionados à “Política de regularização fundiária rural do Estado de 
Roraima” – A UNIRR , a COOPECARNE, a APROR, o SINDIGRÃOS, a 
Associação dos arrozeiros, a OAB e a FAERR estão unidos no propósito de 
contribuir com o Governo do Estado de Roraima e a Assembleia legislativa 
para que se promova uma discussão transparente, democrática e abrangente, 
atendendo aos melhores interesses do povo de Roraima.
4- O Resgate da Lei 215 – Pleiteamos o restabelecimento dos benefícios 
originais de incentivo fundamental para o crescimento do setor primário 
em Roraima. Reivindicamos, igualmente, que sejam rigorosamente punidos 
os empreendedores que fraudarem o dispositivo legal. Merece registro a 
constatação de que o incentivo fiscal estimula o investimento, com efeitos 
positivos em toda a economia local, pois o giro do dinheiro é intensificado 
e toda a economia é beneficiada.
5- Melhorias e modernização da gestão pública - A UNIRR propõe o 
estabelecimento de procedimentos e prazos para tramitação, análise e 
conclusão de requerimentos, processos, projetos e licenças nos órgãos 
governamentais, especialmente os licenciamentos ambientais. Nesse sentido, 
sugerimos a criação de grupo de trabalho composto por representantes 
governamentais, abrangendo SEFAZ, FEMARH, Junta Comercial, Corpo 
de Bombeiros e ITERAIMA, assim como da iniciativa privada para propor 
melhorias e a modernização da gestão pública.
6- Reforço e melhoria da segurança pública nas áreas e centros comerciais 
– Pleiteamos mais policiamento nas áreas comerciais, ou seja, a presença 
intensiva de policiais nas ruas.
7- A situação de Roraima no contexto do Programa nacional de Erradicação 
da Febre Aftosa – Objetivamente, solicitamos que sejam rigorosamente 
observados os repasses mensais de recursos financeiros para a manutenção 
das atividades da ADERR e que seja realizado, com a máxima urgência, 
o concurso público para a formação do quadro permanente da instituição, 
cumprindo duas exigências prioritárias do MAPA.
8 – A Área de Livre Comércio está apenas desonerando o consumo sem 
beneficiar a produção local – Dessa forma produtos importados de outros 
estados são beneficiados com desoneração fiscal, enquanto a produção local 
se vê obrigada a pagar o ICMS, caracterizando concorrência desleal contra 
quem produz em Roraima.
 Concluo parabenizando as empresas homenageadas, sobretudo, 
os homens e mulheres de brio, corajosos, determinados, cheios de fé e 
amor por Roraima, que construíram essas empresas, vocês são o “Orgulho 
de Roraima”, nossos empreendedores são o “Orgulho de Roraima”. Muito 
obrigado. 
 A Senhora Presidente Deputada Aurelina Medeiros – Com a 
palavra o Senhor Félix Ferreira de França Neto – Presidente das Associações 
das Médias e Pequenas empresas de Boa Vista, representando aqui os 
homenageados.
 O Senhor Félix Ferreira de França Neto – Presidente das 
Associações das Médias e Pequenas empresas de Boa Vista – Bom dia a todos, 
quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Governador Chico Rodrigues, 
a Senhora Presidente em Exercício Deputada Aurelina Medeiros e, em nome 
do Deputado Brito Bezerra, quero cumprimentar os demais membros que 
compõem a Mesa. Gostaria de cumprimentar o Senhor Adilson do ASA, 
Prefeito de Rorainópolis.
 Senhoras e senhores. Sou empresário do ramo de moto peças 
e estou Presidente da AMPEC, que é a Associação das Micros e Pequenas 
Empresas do Município de Boa Vista. E, em nome dos micro e pequenos 
empresários do Município de Boa Vista, queremos agradecer a esta Casa por 
este reconhecimento. E se compararmos, pois, o Estado com o ser humano, 
com certeza a Assembleia Legislativa será o cérebro, Deputado Brito, quer 
dizer nesta Casa se pensa, o Estado discute o Estado, nesta Casa se identificam 
os gargalos e se buscam soluções. Portanto, para nós, micro e pequenos 
empresários, é uma honra muito grande ter o nosso trabalho reconhecido por 
esta Casa Legislativa. Mas, quero, de maneira muito especial, agradecer e 
parabenizar o Deputado Brito Bezerra pela indicação do nosso nome, da nossa 
empresa para que pudéssemos estar aqui hoje recebendo esta homenagem, 
este reconhecimento. Quero dizer a Vossa Excelência, Deputado Brito, 
que sem dúvida nenhuma você tem sido uma grande surpresa, uma grata 
surpresa, uma surpresa muito agradável no contexto da política no nosso 
Estado. Nós que temos o privilégio e a oportunidade de acompanhar de perto 
o seu trabalho, somos testemunhas de sua luta, do seu empenho e da sua 
dedicação. Mas, quero também dizer que este reconhecimento não diz respeito 
só a mim, não é um reconhecimento individual meu, mas principalmente 
um reconhecimento a todos aqueles que fazem parte do setor de micro e 
pequenos do Município de Boa Vista e do Estado de Roraima. Portanto, 
quero agradecer mais uma vez a esta Casa e a todos os seus membros, em 
especial, ao Deputado Brito Bezerra. Muito Obrigado, e Deus os abençoe.
 A Senhor Presidente Deputada Aurelina Medeiros – Criada pela 

Resolução 004/2004, a Comenda “Orgulho de Roraima” será concedida 
àquelas pessoas físicas ou jurídicas que pela atuação no Estado ou no Então 
Território de Roraima se tornaram para a população símbolo de referência. As 
pessoas jurídicas que foram agraciadas foram reconhecidas aprovadas pela 
Assembleia Legislativa em Sessão Plenária, conforme Decreto Legislativo 
nº 016/2013.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Everton Barros Silva, da empresa A Preferida do ramo de confecções.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima”, a 
representante da Senhora Jamile Naiade Guimarães Araújo, “In memorian”, 
do ramo de confecções.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Genor Luiz Faccio, da empresa Arroz Prato Chic.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Ivo Barili, da empresa Arroz Tio Ivo.
 Convidamos o Senhor Governador do Estado, Chico Rodrigues, 
para fazer a entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos 
convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Helton Cavalcante Barbalho, da empresa Atacadão Matheus.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Augusto Barros de Araújo da empresa Baby Kit. 
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Marinete Ricardo Viana, da empresa Camaleão Auto Peças. 
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Élida de Souza Tavares do Cartório de Segundo Ofício. 
 Convidamos o Senhor Deputado Brito Bezerra para fazer a entrega 
da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor José Soares de Souza da Empresa Super Casa do Tambaqui.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Hélio Rumeu Hirt, da Empresa Casa Moreira.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” 
o Senhor Eudes Mantins Filho, da Empresa COMACO Materiais de 
Construção.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor José Leitão de Sousa, Drogaria Amazonas.
 Convidamos o Senhor Deputado Remídio Monai para fazer a 
entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” 
Antônio Roberto Bonfim, Empresa Drogaria Farmavita.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Naouaf Abou Chahine, da Empresa Drogaria Megafarma.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” O 
Senhor João Evangelista Ferreira de Sousa, da Drogaria Tocantins.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” 
Leônidas Gomes da Rocha, da Empresa Drogaria Ultrapharma.
 Convidamos o Senhor Deputado Coronel Chagas para fazer a 
entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Girvaldo dos Santos Almeida, da Empresa da Fazenda Sideral.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Luiz Carlos Moreira Gomes, da Fazenda Talismã.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima”, O 
Senhor Leonardo Massao Ferreira Itikawa, da Empresa Itikawa Indústria e 
Comércio.
 Convidamos o Senhor Deputado Ionilson Sampaio para fazer a 
entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Elane Gomes Antunes, da Empresa Jacaré Auto Peças.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Maria Lindete de Lima, da Empresa Kettlen Confecções.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Fernandes Mendes Ross, da Empresa Madereira Mendes Ross.
 Convidamos o Senhor Deputado Erci de Moraes para fazer a 
entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados. 
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Claudio Antonio Pereira dos Santos, da Empresa Magilux Comércio 
e Serviços.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Felix Ferreira de França Neto, da Empresa Motonorte Peças.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Françuar Fernandes da Silva, da Empresa M T Comércio e Serviços.
 Convidamos o Senhor Deputado Rodrigo Jucá para fazer a entrega 
da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados. 
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
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Senhor Anselmo Martinez Alonso, da Empresa Orsolu.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Moacir do Nascimento Rocha, da Empresa Panificadora Cearazinho.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Herdinan Cavalcante Veras, da Empresa Propec Distribuidora.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” 
Venício Pereira de Souza, da Empresa Sapeca Auto Peças.
 Convidamos o Senhor Deputado Gabriel Picanço para fazer a 
entrega da Comenda “Orgulho de Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Nilson Soares Monteiro, da Empresa Supermercado Nova Era.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Solange Soares de Ávila Barbosa, do Supermercado Pague Menos. 
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Francisco de Lima Leite, do Supermercado Tiba.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” a 
Senhora Cleuciane da Silva, da empresa Talita Calçados. 
 Convidamos a Senhora Deputada Ângela Águida Portella e 
o Senhor Marcelo Cabral para fazer a entrega da Comenda “Orgulho de 
Roraima” aos nossos convidados.
 Convidamos para receber a Comenda “Orgulho de Roraima” o 
Senhor Tiaraju Faccio Marques, da empresa Arroz Faccio.
 Convido o Senhor Deputado Brito Bezerra para assumir a Mesa 
dos trabalhos.
 O Senhor Presidente (Brito Bezerra) – Convido a Senhora 
Depurada Aurelina Medeiros para fazer a entrega da Comenda “Orgulho de 
Roraima” ao nosso convidado.
 Registro a presença do Vereador Gleidison, do Bonfim. Obrigado 
pela presença.
 Gostaria também de enfatizar que aqueles que não estiveram 
presentes a esta solenidade, o cerimonial desta Casa vai entregar às empresas 
a comenda, ainda esta semana.
 Neste momento devolvo a Presidência à Senhora Deputada 
Aurelina Medeiros.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Passamos a 
palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima, Chico 
Rodrigues.
 O Senhor Governador do Estado de Roraima (Chico Rodrigues) – 
Bom dia a todos e a todas. Eu quero cumprimentar, inicialmente, a Deputada 
Aurelina Medeiros, que preside esta Sessão; cumprimentar o Deputado Brito 
Bezerra, Presidente da Comissão de Indústria, Comércio e Turismo desta Casa 
Legislativa; cumprimentar o Deputado Ionilson Sampaio; cumprimentar os 
Deputados Rodrigo Jucá, Marcelo Cabral, Gabriel Picanço, Coronel Chagas, 
Erci de Moraes, Ângela Águida Portella; cumprimentar a doutora Elaine 
Cristina Bianchi, Juíza de Direito, um dos melhores quadros da justiça de 
nosso Estado; cumprimentar o Vereador Antônio Ediberto Rezende Veras, 
Presidente da Federação das Associações das Médias e Pequenas empresas 
de Roraima; cumprimentar Felix Ferreira de França Neto, Presidente da 
Associação das Médias e Pequenas Empresas de Boa Vista; cumprimentar 
o meu amigo Aniceto Campanha Wanderley Neto, Presidente da UNIRR, 
que tem se destacado no cenário econômico deste Estado; cumprimentar os 
jornalistas aqui presentes; cumprimentar os Coronel Leocádio; cumprimentar 
o Coronel Gonçalves, Chefe da Casa Militar do Governo.
 Quero dizer que essa iniciativa do Deputado Brito Bezerra se 
reveste da mais relevada importância, até porque esta comenda tem um 
simbolismo muito importante na vida de cada um desses empreendedores 
aqui de nosso Estado. A gente percebe exatamente a alegria e, acima de 
tudo, a certeza de que cada um desses que aqui estiveram recebendo por 
justiça essas comendas, eles têm um trabalho excelente, realizado por este 
Estado. Ouvimos aqui muitos dos que nos antecederam falando todas as 
circunstâncias que envolvem o setor produtivo de nosso Estado. Mas eu 
gostaria de dizer que vocês, na verdade, representam o que há de melhor no 
impulso do desenvolvimento do Estado.
 Eu quero cumprimentar também o prefeito Adilson da Asa, do 
município de Rorainópolis. Foi muito interessante o discurso do Aniceto 
Wanderley, que no final ele pontuou alguns temas que são necessários para 
que o Estado possa alavancar. E tem alguns temas, meu caro Aniceto, que 
na verdade já tomamos muitas decisões. Como, por exemplo, o item 1 dessa 
pauta de reivindicações: A importância do zoneamento econômico ecológico. 
Nós já determinamos ao doutor Daniel Gianluppe, que se debruçou por 
tanto tempo e tem um conhecimento minudente de todas aquelas ações que 
devem ser implementadas nesse plano para que até o dia 31 de maio de 2014, 
esse projeto já tenha sido encaminhado à Assembleia Legislativa. Peço, 
inclusive, o apoio da nobre Deputado Aurelina Medeiros para que até o dia 
31 de maio nós tenhamos esse projeto aprovado para colocar nas mãos dos 
nossos produtores e assim dar uma arrancada para o nosso desenvolvimento. 

Vocês que são produtores conhecem as dificuldades, os impedimentos legais 
que causam a não aprovação desta Lei. Então, isso, meu caro Deputado 
Gabriel Picanço, vai ser um marco para o setor produtivo do nosso Estado. 
Vossa excelência também falou sobre as reivindicações, a revitalização do 
Distrito Industrial, nós também concordamos. Tem que haver uma parceira 
em fazermos um trabalho a quatro mãos. E com os empresários do Distrito 
Industrial que ali estão assentados nós já estamos com reunião marcada para 
que juntos, governo e empresários, façamos, na verdade, um trabalho de 
revitalização daquele distrito, que, afinal, é o cartão de visitas deste Estado, 
onde tem centenas e centenas de empresas instaladas, girando mais de mil 
empregos. Com relação à questão da política de regularização fundiária. Vossa 
Excelência tomou conhecimento da indicação do nobre Secretário Aroldo 
Eurico Amoras, que conhece como ninguém, como a palma da mão aquela 
questão. Nós passamos por vários percalços nos últimos tempos com relação 
à questão fundiária. Costumo dizer que onde tem terra, onde tem conflito, tem 
problema. Inclusive, na bíblia, nos reportamos a Caim e Abel, dois irmãos, 
vocês sabem da história, se mataram por um pedaço de terras. Hoje, ainda 
hoje, no Egito, em Israel e na Palestina, ainda existem brigas sangrentas por 
conta de disputas de terras. Na Amazônia brasileira e em outro qualquer local 
deste País os problemas fundiários existem. E nós estamos a praticamente 
cinco anos, quando o Presidente Lula repassou as terras para o domínio efetivo 
do Estado e, obviamente, apesar dos percalços que houve nesse intervalo, 
mas nós estamos trabalhando a quatro mãos para que possamos voltar à 
titulação. Vocês sabem da decisão do Poder Judiciário Federal em relação 
a essa questão, o Instituto já está trabalhando no sentido de retomarmos a 
titulação para dar segurança jurídica a todos os que detêm essas terras. O 
resgate da Lei 215, como vocês sabem, houve muitos desvios na aplicação 
da Lei. Então, o que foi feito foi, exatamente, para dar uma recuada para se 
fazer um novo ordenamento e nós voltarmos a implementar a Lei nº 215 que 
é fundamental para que nós possamos incentivar o desenvolvimento do setor 
produtivo deste Estado. Aliás, nós nos sentimos muito orgulhosos porque 
desde 2011 que nós começamos a voltar a incentivar o plantio de uma cultura 
que era emblemática nas grandes arrancadas em prol do desenvolvimento da 
soja. O Estado plantou, em 2011, três mil hectares; em 2012, oito mil hectares; 
em 2013, plantou doze mil hectares e, agora, em 2014, já estamos com áreas 
preparadas para plantar em torno de vinte a vinte um mil hectares. A meta 
definição para 2015, é cinquenta mil hectares. Se Deus quiser, nós haveremos 
de plantar cinqüenta mil hectares, que é arrancada para o desenvolvimento 
do setor produtivo, principalmente, dessa atividade de alto valor agregado 
será inquestionável. 
 A melhoria na gestão pública? Concordo, também. Nós estamos 
fazendo um trabalho muito sério com a fundação Getúlio Vargas. Estamos, 
realmente, com um acordo de cooperação técnica e acreditamos que até o 
mês de setembro, final de agosto, começo de setembro, nós teremos já esse 
trabalho totalmente concluído para, então, o implementarmos da forma como 
achamos que o Estado tem que estar, enxuto para oferecer esses serviços e 
maximizar os efeitos da máquina pública.
 Reforço, melhoria da Segurança pública nas áreas centrais e 
comerciais. E, até o início do mês de maio, se Deus quiser, vocês vão ter 
uma grande surpresa com relação à segurança pública em nossa Capital e 
em nosso Estado.
 Com relação à erradicação da febre aftosa, como vocês têm 
acompanhado, nós iniciamos a primeira fase da vacina no dia 01 de abril 
até o dia 30. O lançamento oficial foi no município de São Luiz do Anauá 
que nos alegra muito, até uns dois anos atrás, não se vacinava mais de75 do 
nosso rebanho, hoje já atingiu mais de 90%, e a meta para esta primeira fase 
é de 92% a 95%. E com a ajuda de todos os produtores que aqui estão, da 
imprensa, nós haveremos de atingir essa meta, fazendo com que o Estado, 
na próxima auditoria da agricultura, possa realmente ficar com o médio risco 
e até o final do ano ficar totalmente livres da febre aftosa.
 Com relação à área de Livre Comércio, o que hoje nós sabemos 
realmente, Aniceto, é que desonera o consumo. Então, nós queremos 
beneficiar a produção local, isso é uma orientação de governo, e já pedimos 
ao Secretário de Planejamento que, junto com o Secretário da Fazenda, que é 
um técnico de altíssimo nível, Doutor Luiz Gonzaga, está iniciando um belo 
trabalho, nós haveremos de fazer com que esse segmento tão importante para 
nosso Estado, e que essa Área de Livre Comércio possa vir em benefício da 
nossa população e dos nossos produtores.
 Então minha gente, acho que este cenáculo aqui é próprio, é a 
Casa do povo, caixa de ressonância da sociedade, em cada ato praticado é em 
beneficio da nossa população, ação que só nos orgulha. Fui parlamentar por 
22 anos, sei que a intenção de cada um destes parlamentares que estão aqui 
é exatamente fazer o melhor por este Estado. E lógico que a população na 
medida em que trabalha, produz, na medida em que apresentamos resultados 
no contexto deste Estado que, na verdade, está crescendo inquestionavelmente 
sabemos que existe aplauso, um reconhecimento e gratidão dessa população. 
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Portanto, minha cara Presidente, Aurelina Medeiros, que preside esta Sessão, 
gostaria de deixar bem claro na presença de todos, vai ficar por toda vida 
tatuada na cabeça de cada um dessas pessoas que receberam, parece simples 
Comenda, mas que representará muito para que possa ser um grande estímulo, 
unidos a todos, nós fazermos de Roraima um estado de todos como sonhamos. 
Muito obrigado.
 A senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Quero agradecer a 
presença de todos vocês, expressar o nosso orgulho, realmente, em tê-los aqui 
conosco, reconhecendo a importância de cada um de vocês para o nosso Estado.
 Agradecendo de coração, colocamos esta Casa à disposição. 
Agradecemos a presença dos Senhores Deputados neste momento, demais 
autoridades, na pessoa do Coronel Leocardio e em especial ao nosso 
Governador, meu amigo Chico que desde o dia em que pôs os pés neste Estado, 
a gente se conhece, conhece seus propósitos, conhece tanto que nestes dias a 
gente está sentindo que é o governo da esperança para todos. Tenho certeza 
que não vai decepcionar, sabemos que está como governador há pouco tempo 
para realmente causar o impacto ao estado, pois não se constrói um Estado em 
seis meses. E desta Casa você tem o apoio irrestrito, e com certeza da nossa 
população também para que possa dar desde os primeiros passos e continuar 
em passadas maiores para construção do Estado que todos nós queremos.
 Agradecemos mais uma vez sua presença.
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral, retornamos à Sessão 
na fase em que se encontravam os trabalhos.
 Não havendo Ordem do Dia e não havendo Expediente de 
Explicações Pessoais, dou por encerrada a presente Sessão, convoco outra 
para o dia 15 de abril, à hora regimental. Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Ângela Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão 
da Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Gabriel 
Picanço, Ionilson Sampaio, Jean Frank, Marcelo Cabral, Marcelo 
Natanael, Naldo da Loteria, Remídio Monai e Rodrigo Jucá.
Ata Sucitnta Aprovada em: 15/04/2014

ATAS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO FINAL
REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA,
REALIZADA NO DIA 22 DE ABRIL DE 2014.
Aos vinte e dois dias do mês de abril do ano de dois mil e quatorze, às 
nove horas, no Plenário Deputada Noêmia Basto Amazonas, desta Casa 
Legislativa, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-
se, extraordinariamente, a Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final, 
sob a Presidência do Senhor Deputado Zé Reinaldo. Com a presença dos 
Senhores Deputados Membros Titulares Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas e Jalser Renier. Abertura: Havendo 
quórum regimental, o Senhor Presidente, ao declarar aberta a Reunião, 
registrou a ausência do Senhor Parlamentar, Deputado Flamarion Portela e 
em seguida solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata 
da reunião anterior. A requerimento do Senhor Deputado Jalser Renier foi 
dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, com 
antecedência, a todos os membros da Comissão para conhecimento do seu 
teor. Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. Não 
havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a a votação, 
sendo aprovada por unanimidade dos Senhores Membros da Comissão. 

Expediente: Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou 
em pauta as matérias: Proposta de Moção de Repúdio nº 013/14, de autoria 
do Deputado George Melo e vários Deputados, “aos atos da empresa de 
Transportes União Cascavel - EUCATUR.”; O Senhor Presidente, no uso 
de suas atribuições legais, designou o Senhor Deputado Chicão da Silveira 
para relatar a Proposta de Moção de Repúdio nº 013/14. Após a designação, 
o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo necessário para que 
o Senhor Relator emitisse o parecer. Após o tempo estipulado, o Senhor 
Presidente constatou na mesa dos trabalhos a Matéria e a incluiu na ordem 
do dia desta Comissão. Ordem do Dia: Proposta de Moção de Repúdio nº 
013/14. Relator, Deputado Chicão da Silveira. Parecer Favorável. Não houve 
discussão. Submetido à votação, o parecer do Senhor Relator foi aprovado na 
Comissão pelos Membros presentes na reunião. Encerramento: O Senhor 
Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, encerrou a reunião 
às nove horas e quarenta minutos. E, para constar, eu, Mirele Salvadori, 
Secretária, lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada 
pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Zé Reinaldo
Presidente da Comissão
Aprovada em: 30/04/2014

REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) DA MESA DIRETORA
REALIZADA NO DIA 26 DE DEZEMBRO DE 2013.
 Aos vinte e seis dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
treze, às doze horas e quarenta e três minutos, no Plenário Valério Magalhães, 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, 
extraordinariamente, a Mesa Diretora deste Poder, sob a Presidência da Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros, Presidente em exercício, com a presença dos 
Senhores Deputados: Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Marcelo Cabral 
e Remidio Monai; ausentes os Senhores Deputados: Chico Guerra, Jalser 
Renier e Naldo da Loteria. Abertura: Havendo quórum regimental, a Senhora 
Presidente, declarou aberta a Reunião e passou ao exame da Ata da Reunião 
anterior, a qual foi lida e aprovada por unanimidade dos Senhores Membros 
desta mesa Diretora. Expediente: Dando continuidade à reunião, a Senhora 
Presidente constatou em pauta a seguinte Matéria: Projeto de Resolução 
Legislativa nº 011/2013, de autoria da Mesa Diretora que, “Fixa o valor da 
verba indenizatória constante da Resolução nº 023/09, de 16 de dezembro 
de 2009, e dá outras providências.” A Senhora Presidente, no uso de suas 
atribuições legais, designou o Senhor Deputado Remidio Monai para relatar 
a Matéria. Após a designação, a Senhora Presidente suspendeu a reunião 
pelo tempo necessário para que o Senhor Relator emitisse o Parecer. Após o 
tempo estipulado a Senhora Presidente, na reabertura dos trabalhos, constatou 
na Ordem do Dia a Proposição analisada pelo Senhor Relator, solicitando ao 
mesmo que procedesse à leitura do Parecer. Feita a leitura, a Senhora Presidente 
colocou o Parecer em discussão. Não havendo discussão, submeteu-o à votação, 
sendo aprovado na Comissão pelos Membros presentes na reunião da Mesa 
Diretora. Encerramento: A Senhora Presidente, constatando não haver mais 
nada a tratar, encerrou a reunião às treze horas, nestes termos, foi lavrada a 
presente Ata, que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora Presidente 
e encaminhada à publicação. 
Aurelina Medeiros
Vice-Presidente da ALE/RR
Aprovada em: 30/04/2014


