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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA: EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
PROCESSO N.º : 0.100/ALE/13
MODALIDADE: TOMADA DE PREÇO Nº 009/ALE/2013
OBJETO: CONTRATAÇÃO DE EMPRESA EM ORAGANIZAÇÃO DE 
ACERVO DOCUMENTAL, VISANDO ATENDER A GESTÃO DE 
DOCUMENTOS DA ASSEMBLÉA LEGISLATIVA DE RORAIMA.
CONTRATANTE: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34 808 220/0001-68
CONTRATADO: A. A. DA SILVA EIRELI – ME
CNPJ Nº:  10.510.565/0001-72
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339030/339039-101
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 01/05/2014
VIGÊNCIA: 30(TRINTA) DIAS A PARTIR DA DATA DE ASSINATURA
VALOR: R$110.000,00 (CENTO E DEZ MIL REAIS)
CONTRATANTE: FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO
CONTRATADO: ANTONIO ALVES DA SILVA
OBS: PUBLICAÇÃO COM EFEITO RETROATIVO A 01/05/2014

Boa Vista-RR, 07 de Maio de 2014.
Aias Viana Bento

Superintendente Administrativo

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº172/2014-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 APROVAR as ESCALAS DE FERIAS, referentes 

Atos Administrativos
Extrato do 1º Termo Aditivo - Processo nº  0.100/ALE/13
Resoluções nº 172 a 177/2014 - DGP
Resoluções de Afastamentos nº 262 a 268/2014
Errata às Resoluções n° 156, 165 e 171/2014-DGP
Errata à Resolução n° 145/2014-DGP
Atos Legislativos
Indicação nº 032/2014
Ata da 2301ª Sessão Ordinária - Íntegra
Comissão Especial Interna - Resolução 039/2013 
- Edital de Convocação nº 004/14
Comissão Especial Interna - Resolução 039/2013 
- Termo de Reunião nº 002/14
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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 
segunda a sexta-feira até às 15:30h

É de responsabilidade de cada setor, gerência, secretaria e dos órgãos 
da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão as correções 
ou revisões das matérias por eles produzidas, bem como, o envio de 
documentos em tempo hábil para publicação.M
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TE Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR

Telefone: (95) 3623-6665

ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

aos meses de abril e maio, dos servidores da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima, conforme relação anexa: 
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação. 
 Palácio Antônio Martins, 6 de maio 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

Anexo da Resolução nº172/2014 Escala de Férias ALE/RR referente ao Mês de Abril
NOME EXERCÍCIO INÍCIO TÉRMINO
ANTÔNIO MALVA NETO 2013/2014 03/04/2014 02/05/2014
ANDREIA MARGARIDA ANDRE 2014/2015 15/04/2014 14/05/2014
FABIANA DA SILVA COSTA 2010/2011 03/04/2014 02/05/2014
FRANCELIO PARENTE HARDI 2013/2014 01/04/2014 20/04/2014
RAFAEL DE QUEIROZ LOPES CARVALHO 2013/2014 03/04/2014 02/05/2014
RAIMUNDO RODRIGUES MACEDO 2013/2014 03/04/2014 02/05/2014
REFFERSON THADEU DA S CASTELO BRANCO 2012/2013 22/04/2014 21/05/2014
ROSINETE DANTAS FERNANDES 2013/2014 01/04/2014 30/04/2014
THAISA RODRIGUES LAVOR 2013/2014 28/04/2014 27/05/2014

Anexo da Resolução nº172/2014 Escala de Férias ALE/RR referente 
ao Mês de Maio
NOME EXERCÍCIO INÍCIO TÉRMINO
ADRIANA SALES DE SOUZA 2013/2014 05/05/2014 03/06/2014
ANDREIA MELO DA SILVA 2013/2014 30/05/2014 28/06/2014
CREUZA CRISTINA SAMPAIO MELO 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
DAVID CHAVES MORAIS 2012/2013 01/05/2014 30/05/2014
DANIELA GOMES PEREIRA 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
ELÂNDIA GOMES ARAÚJO 2013/2014 02/05/2014 21/05/2014
ELIETE RODRIGUES FARIAS 2014/2015 05/05/2014 24/05/2014
ELIZABETH PEREIRA DA COSTA 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
ERENILDA CERDEIRA SIQUEIRA 2012/2013 02/05/2014 31/05/2014
GILDETE FRANCISCA DE SOUZA 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
GLEICIANE COSTA DE WERK WURZLER 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
IOLANDA TOMAZ DE OLIVEIRA 2013/2014 05/05/2014 24/05/2014
ISRAEL FERREIRA DE LIMA FILHO 2013/2014 05/05/2014 03/06/2014
JADER CABRAL COSTA 2012/2013 02/05/2014 31/05/2014
JANAINA CAVALCANTE 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
JOSÉ FERREIRA DA SILVA JUNIOR 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
JOSÉ FLORIANO DOS SANTOS 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
JOSY KEILA BERNARDES  DE CARVALHO 2012/2013 01/05/2014 30/05/2014
JULYANNA HOLSBACH PINHEIRO 2013/2014 19/05/2014 17/06/2014
LISSANDRA COSTA DE PINHO 2012/2013 02/05/2014 31/05/2014
MARIA DO AMPARO SANTOS CARVALHO 2011/2012 05/05/2014 03/06/2014
MARIA IZABEL DE ARAÚJO 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
NADISTONY PEIXOTO PINHEIRO 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
OZINEIDE DA SILVA PEREIRA 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
PAULA NATHALIA SILVA DE ALMEIDA 2012/2013 02/05/2014 31/05/2014
PHAMELA HELEN GONÇALVES VELNECKER 2012/2013 05/05/2014 03/06/2014
RUBENIR LIMA BEZERRA 2011/2012 02/05/2014 31/05/2014
RICHARDSON LOPES DA SILVA 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014
SUELEN DAYANA MOURA REOLON 2013/2014 02/05/2014 31/05/2014

RESOLUÇÃO Nº173/2014-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 SUSTAR 15 (quinze dias) do período de férias da 
servidora Thaísa Rodrigues Lavor, exercício 2013/2014, por necessidade 
do serviço, para serem usufruídas posteriormente conforme Memo.
nº33/2014 – Consultoria Geral/Gab/ALE.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
 Palácio Antônio Martins, 6 de maio de 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 174/2014-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 do servidor Rafael de Queiroz 
Lopes Carvalho, referentes ao exercício de 2013/2014, marcadas no período 
de 03/04/2014 a 02/05/2014, para serem usufruídas posteriormente por 
necessidade do serviço, conforme Memo.nº15/2014 – PROCON/ALE.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 6 de maio  de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto

Presidente
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Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 175/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º CONCEDER, à servidora KAMILA OLIVEIRA DA 
SILVA, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de licença maternidade a 
partir de 05/04/2014.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos a partir da data supra mencionada.

Palácio Antonio Martins, 6 de maio de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 176/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º CONCEDER, à servidora ERLANE BERNADA DE 
SOUZA, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de licença maternidade 
a partir de 15/03/2014.  
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos a partir da data supra mencionada.

Palácio Antonio Martins, 6 de maio  de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 177/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º DESIGNAR, a servidora, Silvia Maria Macedo 
Coelho para responder pela titular do Cargo em Comissão de 
Coordenadora de Cerimonial, desta Casa Legislativa, no período de 
01/04/2014 a 20/04/2014, conforme Memo/n° 002/2014-Coordenadoria 
do Cerimonial.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos 01/04/2014.

Palácio Antônio Martins, 6 de maio  de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

E R R A T A 
 RETIFICAMOS, na seção ATOS ADMINISTRATIVOS, 
publicado no Diário da Assembleia, Edição nº 1809 de 07/05/2014, 
referente a resoluções de Nomeações dos concursados nº 156/2014, 
165/2014, e 171/2014/DGP, de 06/05/2014, devido à incorreção no nome 
dos candidatos, Onde Ler: “Samuel Alves Franca”, Leia-se “Samuel 
Alves da Silva”,Onde Ler: “Natacha Tassia Peixoto de Vasconcelos”, 
Leia-se “Nattacha Tassia Peixoto de Vasconcelos”, e Onde Ler: “Antônio 
Edlton Quinto”, Leia-se “Antônio Edilton Quinto”.

Palácio Antônio Martins, 7 de maio de 2014.
BENVINDA THOME AVELINO

Diretora de Gestão de Pessoas

E R R A T A 
 RETIFICAMOS, na seção ATOS ADMINISTRATIVOS, 

publicado no Diário da Assembleia, Edição nº 1807 de 5/5/2014, refe-
rente ao anexo da Resolução de Nomeação 145/2014/DGP, de 30/4/2014, 
devido à incorreção, a ser sanada Onde Ler: “Francisco de Sousa Moura 
Junior – Cargo Sec. Parl. FS-4”, Leia-se “Francisco de Sousa Moura 
Junior – Cargo Aux. Parl. FS-4”. 

Palácio Antônio Martins, 7 de maio  de 2014.
BENVINDA THOMÉ AVELINO

Diretora de Gestão de Pessoas

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 262/2014
 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 
SÉRGIO BARBOSA DA COSTA, Matrícula 012662 e TRÍSSIA 
VANESSA DE LIMA VIANA, Matrícula 009017, para viajarem com 
destino a cidade de Manaus-AM, no período de 07.05 a 16.05.2014, com a 
finalidade de tratarem de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 06 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 263/2014

 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
  1º RETIFICAR a Resolução nº 236/2014, 
publicada no Diário da Assembleia, Edição nº 1807, de 05 de maio do 
ano em curso, que autorizou o afastamento dos servidores ANTONIO 
MALVA NETO, Matrícula 001050 e PAULO ROBERTO FAUSTINO 
DA SILVA VIANA, Matrícula 011294 para viajarem com destino a 
cidade de Manaus-AM.
  2º Onde se Lê: no período de 05.09 a 14.05.2014. 
Leia-se: no período de 05.05 a 14.05.2014.

Palácio Antônio Martins, 06 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 264/2014
 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 MARCELO FERREIRA GOMES para viajar com destino a 
cidade de Brasília-DF, no período de 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, 06 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 265/2014
 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 FERNANDO HEDER 
NOGUEIRA, Matrícula 013889 para viajar com destino ao município de 
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Pacaraima, no período de 08.05 a 11.05.2014, com a finalidade de prestar 
apoio às palestras proferidas pela CHAME, bem como, realizar em parceria 
com o TRE palestras sobre as Eleições 2014 que ocorrerá na Câmara 
Municipal daquele município, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 07 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 266/2014
 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 ALDENICE 
JOSEFA COUTINHO DE MELO, Matrícula 000005 e DIRLA LOPES 
DE ALMEIDA, Matrícula 000034 para viajarem com destino a cidade 
de Macapá-AP, no período de 12.05 a 16.05.2014, com a finalidade de 
participarem de treinamento junto ao Setor Administrativo da Assembleia 
Legislativa daquele Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 07 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 267/2014

 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 LIELMA 
TAVARES ALMEIDA, Matrícula 013494 e FLÁBIA MIRANDA 
VIEIRA, Matrícula 011463 para viajarem com destino a cidade de Manaus-
AM, no período de 12.05 a 16.05.2014, com a finalidade de participarem de 
treinamento junto ao Setor Administrativo da Assembleia Legislativa daquele 
Estado, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 07 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 268/2014
 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 PEDRO SOUZA 
PEREIRA, Matrícula 000015 para viajar com destino a cidade de São 
Paulo-SP, no período de 12.05 a 21.05.2014, com a finalidade de participar de 
treinamento junto ao Cerimonial da Assembleia Legislativa daquele Estado, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 07 de maio de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

3º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 032/2014.
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 da seguinte Indicação:
-  REFORMA E MANUTENÇÃO DA VICINAL 20 – MUNICÍPIO DE 

SÃO LUIZ DO ANÁUA – ESTADO DE RORAIMA.
JUSTIFICATIVA

Trata-se de indicação parlamentar objetivando a reforma e a 
manutenção da vicinal 20 localizada no municipio de  São Luiz do Anauá, 
por ser hoje quase inviável o tráfego de pessoas e a escoação da produção.

 Lembrando que esta construção deve ocorrer antes do inicio do 
inverno, pois com as chuvas ocorre o risco de ficar isolada a região.
 Lembrando que o Estado de Roraima será o maior beneficiado 
pois estará assim dando melhores condições para esta localidade e facilitando 
o desenvolvimento.
  Essa iniciativa amparada regimentalmente foi à forma encontrada 
por este Parlamentar para fazer com que o Executivo se sensibilize com a 
necessidade da região acima citada.
 Esse é o principal objetivo da presente Indicação.

Sala das Sessões, 30 de Abril de 2014.
MARCELO CABRAL

Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2301ª SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DA SENHORA DEPUTADA AURELINA 
MEDEIROS

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e quatro de abril de dois mil e quatorze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
primeira Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período legislativo da 
sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
  A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Solicito 
ao Senhor Primeiro Secretário que proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – Há quórum, 
Senhora Presidente.
 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 (Chicão da Silveira) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Requerimento s/n° /14, de 23/04/14, da Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução n° 050/14, requerendo prorrogação de 
prazo por igual período desta Comissão Especial. 
 Memorando n° 016/14, de 23/04/14, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 16/04/14. 
 Indicação s/n°/14, de 23/04/14, do Deputado Gabriel Picanço, 
para alocação de recursos financeiros, no orçamento anual, para o exercício 
financeiro de 2015, necessários à mecanização agrícola, calcariamento de 1 
a 3 hectares destinados às famílias da agricultura familiar. 
 EXTERNOS: 
 Ofício Circular n°009/14, de 25/03/14, da Secretaria de Assuntos 
Legislativos, para a divulgação da Série Pensando o Direito – Publicação 
n°21 a 50. 
 Ofício n°090/14, de 17/04/14, do Conselho Estadual de 
Assistência Social, encaminhando a exposição de motivos n° 001/14, do 
Conselho Estadual de Assistência Social-CEAS/RR. 
 Comunicado n° AL000142/14, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação, informando a liberação de recursos 
financeiros destinados à Secretaria de Educação Cultura e Desporto.
 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 (Chicão da Silveira) -(Procedida 
à chamada).
 O Senhor Soldado Sampaio – Senhora Presidente, senhoras 
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e senhores Deputados, bom dia a todos. Hoje, quero fazer uma reflexão 
e dizer claramente às pessoas que estão nos ouvindo e, principalmente à 
imprensa que não há nenhuma crise de identidade minha quanto ao meu 
posicionamento político, mas, tenho independência política, pois fazemos 
parte de um partido que pode se posicionar a favor, ou contra qualquer 
demanda neste Estado. Quero reafirmar que estou há três anos na oposição 
nesta Casa por não acreditar no atual Governo, Deputado George Melo. 
Estou convicto disso, assim também, como estou convicto de que o 
Governador que está aí não representa um novo Governo, pois se trata 
do mesmo grupo que está dando continuidade à gestão anterior com 
projeto político claro para o futuro. Eu estarei no palanque em oposição 
ao PSB, ao PMDB, ao PSDB no Estado de Roraima. Isso para mim está 
decidido, porque não concordo com a forma como o Estado de Roraima 
está sendo conduzido, onde o próprio grupo governista hoje não se 
entende. A prova disso foi o que nós assistimos aqui dentro desta Casa 
ontem, uma crise dentro da base governista que, para mim, não tem 
nenhum cunho ideológico, nenhuma proposta de governo, simplesmente 
era uma disputa de espaço na gestão, ou seja, alguém deixou de ganhar 
ou alguém ganhou mais. Essa é a leitura que foi feita. Inclusive isso foi 
admitido pelos próprios Deputados da base governista, para ser mais 
específico, o Deputado Xingú foi bem claro nas suas palavras e não fez 
nenhum rodeio. Ele disse logo o que pensa e a crise da base governista 
é essa. Mas, essa crise com a volta do Governador, com uma boa conversa, 
um bom jantar ela se resolve e todo mundo continua no mesmo projeto 
de manter Chico Rodrigues como Governador, e eleger o filho do Senador 
Romero Jucá, nosso colega e parlamentar nesta Casa, Rodrigo Jucá, o 
qual gostaria que estivesse presente, mas não está, pois já está definido 
nos bastidores da política que ele será o vice-governador. O que está 
gerando dúvidas hoje é quanto ao candidato a Senador do grupo do 
governo, pois se fala em discussão quanto ao nome do Anchieta, que 
renunciou ao seu mandato. Hoje percebemos dentro da própria base 
governista, que esse nome está sendo rifado e deve apresentar outro, mas 
isso não é problema meu, até porque não pertenço a esse grupo e não 
farei parte dele. Todavia é problema meu o futuro do nosso Estado 
enquanto cidadão roraimense e parlamentar. Preocupa-me o que está 
sendo colocado na mesa, o que está sendo apresentado como proposta, 
primeiro porque está claro que o que os governistas querem, é eleger o 
Chico, eleger um Senador, indicar o Vice-Governador, que é o filho do 
Senador Romero Jucá, que tem claramente um projeto oligárquico para 
o Estado de Roraima. Por isso, gostaria que o Deputado Rodrigo Jucá 
estivesse nesta Sessão. Dos meus trinta e sete anos de idade, vivi vinte 
e quatro no Maranhão em uma oligarquia dos Sarney, assim como outras 
que tiveram no Brasil afora, e sei que isso é extremamente ruim para o 
Estado. Deputado Remídio, Vossa Excelência tem sentido na pele o que 
é um monopólio, estou me referindo ao transporte terrestre em Roraima. 
Agora, imagine o que é um monopólio! Uma oligarquia política, que está 
com um projeto claro para se instalar no Estado. O Senador Romero Jucá 
é o todo poderoso em Roraima. Sua ex-esposa é a Prefeita Teresa Surita, 
o filho candidato a Vice-Governador, daqui a quatro anos será o 
Governador, aí sim, está fechado o ciclo. Sem falar em outros segmentos 
importantes no nosso Estado, como por exemplo, a área da comunicação, 
que está monopolizada, pertence a um único grupo. A gente ouve a música 
que eles querem, ouve as notícias que eles querem, assiste a reportagem 
que eles querem, porque as TVs e as rádios pertencem a esse grupo, ao 
Deputado Federal Luciano Castro, ao Senador Romero Jucá, ao Anchieta. 
As terras de Roraima em torno de Boa Vista pertencem à família do 
Senador Romero Jucá, em sua grande maioria, e agora até o minério, a 
exploração do minério do subsolo de Roraima, como foi noticiado na 
mídia nacional e local, já tem uma empresa habilitada para explorar, que 
é a BV Mineração que pertence a uma filha do Senador Romero Jucá. 
Então, esse é um projeto que está sendo colocado para Roraima, um 
projeto oligárquico de domínio que está sendo patrocinado pelo atual 
grupo liderado neste momento pelo Governador Chico Rodrigues. Logo, 
não vejo boas novas para Roraima conduzidas por esse grupo. Agora 
Deputado Gabriel, e Deputado Brito, quero cumprimentar cada um dos 
senhores e a mim também, pois estamos compondo a base de oposição 
hoje e sinto que estamos cumprindo nosso papel, resistimos a todas as 
tentações que sofremos durante esses quatro anos. Viemos para cá de 
maneira firme, nos posicionando com coerência e com propostas e projetos 
relevantes, como por exemplo, o projeto do Deputado Brito que trata da 
regionalização da merenda escolar, e o do Deputado Gabriel que defende 
o homem do campo e as vicinais e eu também não fui diferente nesta 
Casa. Nós fazemos parte de um grupo de oposição que tem o dever de 
apresentar uma proposta clara para Roraima, antagônica a este grupo 
oligárquico que está sendo implantado em Roraima. Mas, infelizmente 
a realidade é outra. A nossa liderança maior da oposição está em uma 

dormência tremenda, Deputado Joaquim. O Governador Neudo Campos, 
a Senadora Ângela, o Deputado Federal Paulo César Quartiero, o Senador 
Mozarildo Cavalcante e tantas outras lideranças que temos não se 
posicionam e não apresentam nada de concreto. E, tenho falado isso 
constantemente nas nossas reuniões internas. Estou externalizando isso 
hoje até para provocar nossas lideranças a reagirem e colocarem o quanto 
antes os nomes de quem é quem na eleição desse ano. Quem será o 
candidato a Governo da oposição? Será a Senadora Angela Portela de 
fato? É o Governador Neudo Campos? Nosso Senador será o Mozarildo 
ou o Telmário? A oposição não se decide. Temos que reafirmar esses 
nomes. Enquanto isso a situação está nadando abraçada e aí, Deputado 
Brito, nossas lideranças, nossos cabos eleitorais e os líderes comunitários 
buscam a gente atrás de respostas e nós ficamos sem poder dar 
posicionamento nenhum sobre quem serão os candidatos e como vai ser 
a campanha. Isso me preocupa e já cobrei de maneira interna um 
posicionamento. O Governador Neudo Campos será candidato a Governo, 
ao Senador ou a Deputado? A Senadora Ângela será mesmo a candidata 
a governo? Tivemos que esperar um pouco, pois ela teve perdas na família, 
mas acredito que já seja hora de assumir logo um posicionamento, mas 
é claro que temos que respeitar o prazo da justiça eleitoral. Deputado 
Brito, as ações desenvolvidas no Estado de Roraima se deram por 
iniciativa do Governo Federal e o Senhor sabe quem tinha o mérito do 
programa Minha Casa, Minha Vida em Roraima? O Governo do Estado 
e a Prefeitura. A eletrificação rural do Estado foi feita através do programa 
“Luz para Todos”, através de uma ação do Governo Federal. A ampliação 
da Universidade também é de responsabilidade do Governo Federal. De 
concreto mesmo, o Governo do Estado não tem nada a não ser aquilo que 
foi ou será construído através de empréstimos que deverão ser pagos nos 
próximos vinte anos. Com recursos próprios, o Governo do Estado 
praticamente nada fez e a Senadora Ângela que é minha amiga, à qual 
defendo e que tem a aprovação da população para lançar sua candidatura 
à governadora, fica em uma inércia por questões de vaidade e falta de 
entendimento do nosso grupo em definir qual é o nome que vai concorrer 
a que. Neudo Campos ganhou no primeiro turno e perdeu a eleição no 
segundo turno, porque os votos foram comprados. Infelizmente a justiça 
fechou os olhos para isso e o processo ainda está tramitando. Neudo 
Campos deveria ter no mínimo uma postura, como fez o Capiberibe no 
Paraná, de montar um Governo paralelo, mesmo que não resolvesse nada, 
mas teria o poder de opinar sobre tudo. Simplesmente passamos quatro 
anos com a esperança de que iria assumir hoje, depois de amanhã, cassa 
liminar para cá, cassa liminar para lá. Quero dizer que sou aliado do 
Governo Federal e tenho aqui pegado pancada, só porque somos um 
aliado crítico, aquilo que é bom a gente assina em baixo e o que não é a 
gente opina. O PC do B tem independência, o nacional e o de Roraima. 
Volto a afirmar que não estarei no palanque do Chico Rodrigues e nem 
do Romero Jucá, porque vejo por trás o que eles querem para o Estado 
de Roraima, que é manter este Estado na miséria e se aproveitar das 
nossas riquezas dominando tudo, os meios de comunicação, o minério, 
a política, inclusive contemplando um projeto familiar. Eu já fugi do 
Maranhão com medo de uma oligarquia que acabou com aquele Estado 
e o Estado de Roraima está correndo um sério risco de passar por isso 
também. Não vou aceitar, vou tomar uma posição firme, e não sei se vou 
fazer a diferença, se vamos ser vencedores, mas marcarei uma posição. 
Acho que a oposição tem que dizer o que quer de fato. Para que veio, 
quem é o nosso candidato a governador e, acima de tudo, qual é a proposta 
que temos para Roraima. Vai para a agricultura familiar? Para a educação? 
Para a Saúde? Acredito que temos que construir essa proposta ouvindo 
a sociedade como um todo. O Governo também não tem proposta, não 
teve durante seis anos de Governo e não terá durante os próximos quatro 
anos. Até as promessas de campanha não foram cumpridas e não serão, 
e vão tentar ganhar a eleição usando a máquina, isto é fato. Então, concedo 
um aparte ao Deputado Joaquim, logo depois o Deputado Brito, e em 
seguida o Deputado Erci e só peço para que sejam rápidos, pois meu 
tempo é só de vinte minutos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Deputado Sampaio, é evidente que o PC do B não tem crises existenciais, 
diferente do PT. Esse seu desabafo... O PT vive em crise existencial, ao 
contrário do seu partido, pois o PC do B tem uma posição clara através 
do seu líder, o Ministro Rabelo, sobre as demarcações de terras do Estado 
de Roraima. Aliás, posição claríssima, contrária a tudo isso que o PT fez. 
Então, Vossa Excelência tem que ter consciência que há uma diferença de 
como agi e pensa, sobre a cúpula do PT, de como eles agem e pensam, 
porque há uma crise existencial desse partido em todo o Brasil. Eles 
sempre foram assim e a diferença deles para o PSDB não é muita não, 
fazem discurso de socialismo, mas são comandados por uma elite da Rua 
Augusta, da Avenida Paulista de São Paulo. Em relação aos projetos, eu 
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tenho colocado aqui na Casa, e aí eu concordo com Vossa Excelência, a 
preocupação da dívida que o Estado assumiu que é do Território. Eu pedi que 
fosse formada uma Comissão, coloquei o problema da dívida habitacional 
que retira do FPE mais de 700 mil todo dia 10, porque se formos somar 
essa dívida habitacional, o que já foi pago, mas isso não é competência 
do Estado, já dava para abater mais de 50% da dívida que temos com a 
União. E, coloquei aqui o projeto do curso de medicina. Apresentei projetos 
definitivos, que vêm de encontro aos anseios da sociedade, pois se eu 
recupero 700 mil reais por mês, é mais dinheiro para a educação, para 
segurança. O curso de medicina da Universidade Estadual está oferecendo 
40% das vagas para os alunos do interior do Estado, 40% para os alunos 
da capital, tanto da rede pública, quanto privada, e 20% para os alunos 
do resto do Brasil. Esse é um projeto de curto, médio e longo prazo que 
resolve o problema da saúde pública do nosso Estado daqui a 15, 16 anos.
 Então, quero me congratular quando Vossa Excelência coloca esse 
problema dos projetos de desenvolvimento, de acordo com aquilo que nós 
queremos para o nosso Estado, aquilo que pretendemos apoiar para viabilizar 
economicamente Roraima. Mas, discordo quando Vossa Excelência coloca 
que o PT tem que se posicionar. A diferença entre o PT e o PSDB é só esse 
negócio de partido trabalhista, partido socialista, mas, na realidade, quem 
comanda esses dois partidos é a elite da Avenida Paulista de São Paulo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – Quero 
louvar o pronunciamento de Vossa Excelência e dizer que entendo a sua 
angustia, pois também comungo dessa mesma angustia. A oposição realmente 
tem estendido esse prazo de definir essas pré-candidaturas e a chapa 
majoritária que vai se opor ao grupo governista. Mas, quero dizer a Vossa 
Excelência que a nossa união é coesa, o grupo de oposição está coeso, está 
sim desenhando uma proposta de enfrentamento com o grupo governista, 
para que essa proposta atenda os interesses da nossa sociedade, desde o 
setor produtivo, industrial, comercial, às classes do funcionalismo público. 
Nós devemos propor aqui, nesta Casa, esta chapa o quanto antes. E Vossa 
Excelência deve tomar essa iniciativa de provocar esses lideres que estão aí 
adormecidos, e tem o meu total apoio. Em breve, devemos apresentar essa 
pré-candidatura como proposta de desenvolvimento econômico sustentável 
para o Estado de Roraima, e nos opormos contra essa oligarquia que tenta 
se formar em Roraima, como Vossa Excelência frisou bem, como também 
uma proposta para todos os servidores públicos dos demais segmentos 
organizados, liderados, inclusive, muito bem por Vossa Excelência.
 Quanto a nossa oposição, realmente nos formamos firmes e 
fortes durante esses quatro nos e continuaremos, teremos a oportunidade de 
apresentar à nossa sociedade uma opção viável para um modelo de política 
que venha atender as necessidades do nosso povo. Muito obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Erci de Moraes – 
Deputado Sampaio, eu louvo a preocupação de Vossa Excelência em 
temer uma possível oligarquia que diz já ter vivido na sua terra uma 
experiência traumática. Ocorre que eu não considero o Senador Romero 
Jucá como aventureiro. Eu acho que se formos ver dentre os líderes 
políticos que atuam em Roraima, ele é o que mais se expôs em eleições 
pleiteando o Governo, ora perdendo, ora ganhando. Mas, continua 
fazendo parte do processo democrático. Se ele é da oligarquia por ter 
um filho Deputado e que quer ser vice, poderia usar o mesmo raciocínio 
em relação ao seu grupo político que quer a Senadora Ângela enquanto 
um ex-Governador é seu marido e nosso colega Deputado. Então, eu 
acho que não é por aí o caminho. O cargo precisa que o político tenha 
disposição de fazer alguma política e isso o Senador tem feito ao 
longo do tempo. É o Senador que mais traz recursos para o Estado e se 
o senhor pegar a Folha de hoje, verá que será o relator do orçamento 
para alegria de todos de Roraima. Sabemos que o nosso Estado vai ser 
devidamente contemplado no orçamento de 2015. Isso sim é uma boa 
notícia. O que acho é que o drama de Vossa Excelência é outro, é o 
fato de pertencer, como eu, a um partido de esquerda que está ainda 
aliado, lamentavelmente, pois o PC do B não larga a teta. Ao contrário 
do que fez o meu partido quando viu no que se transformou o PT, que 
de um partido de esquerda se transformou em um partido de elite, mais 
odioso. Esse sim está acabando com esse País, que o diga o recente 
escândalo da PETROBRÁS que recém está começando, mas já nos dá 
uma amostra bem significativa do momento que estamos vivendo. Isso 
sim é preocupante, continuarmos com mais um governo do PT, porque 
desta forma não teremos mais uma oligarquia e sim uma verdadeira 
ditadura com tintas de democracia. É isso que temos que evitar, porque 
o País precisa crescer na democracia com alternância de poder.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio - Muito obrigado, 
Deputado Erci. Passo a palavra à Senhora Deputada Aurelina Medeiros.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Eu 
admiro muito o senhor pelos seus pronunciamentos, pela sua coerência 
em muitas coisas que fazem parte de sua vida política. Fiquei analisando 

aqui a sua preocupação com as ações do Governo Federal e me lembrei 
do Senador Romero Jucá, do Deputado Luciano Castro, do PMDB 
de forma geral, do Deputado Édio. Pois os recursos que aqui chegam 
certamente são negociações desses políticos que formam alianças com 
o Governo para que os recursos do Governo Federal cheguem até aqui. 
E poderiam ser os políticos do grupo de oposição, mas, infelizmente, 
quando a gente vê as grandes discussões no Brasil, ou nas questões de 
Roraima, são esses políticos que compõem o Governo, que estão na linha 
de frente. Como o Deputado Erci disse: não dá para dizer que o Senador 
é aventureiro, pelo contrário, devemos pedir a Deus que ele continue 
ajudando o Estado, porque 80% dos recursos que aqui chegam são do 
FPE, para crescermos, recursos federais. Então, temos o apoio dessas 
pessoas. Nós temos uma Prefeita como a Teresa que tem 85% da aceitação 
popular, e Senador Romero Jucá que está na mesma situação. E, queria 
dizer que entre oposição e a situação não vejo enfrentamento, vejo a 
necessidade real de ter o discurso. No início Vossa Excelência falou que 
precisam definir o grupo político, mas já foi rifado, o Anchieta não, pois 
a sua pré-candidatura continua em nosso grupo, como a pré-candidatura 
do nosso amigo Rodrigo continua. E, infelizmente, nem o Estado nem 
a política é feita só do discurso da contradição, só do enfrentamento da 
palavra. Sou oposição e nesse sentido é que olho para o senhor e, como 
eu disse desde o início, Vossa Excelência é uma pessoa que admiro por 
sua vontade, por lutar apenas com as palavras porque realmente, o seu 
grupo de apoio não faz o bê-á-bá para lhe ajudar como político. Então, 
merece os nossos parabéns. Muito obrigada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua – Quero 
agradecer os apartes dos colegas. Tenho clareza, Deputado Joaquim, que 
o projeto do Senador Romero Jucá é um projeto oligárquico. Para mim, 
está claro isso. Esse discurso feito pelo Maluf que traz recursos, que é 
bom por causa da nossa dependência, cada dia mais, do Governo Federal. 
Nós não podemos nos vangloriar disso não. 80% da nossa receita vêm de 
transferências federais. Rondônia, um dia desses, era igual a Roraima e hoje 
é um Estado pujante, com milhões e milhões de cabeças de gado, exportando 
trigo, exportando tudo o que produz e Roraima foi para onde? Está cada dia 
mais refém do Governo Federal. Vamos orar e pedir a Deus para que não 
haja nenhum abalo na economia nacional, porque Roraima será o primeiro 
Estado a ir à falência, pois a classe política dominante não se preocupa em 
desenvolver o Estado. Onde estava o Senador Romero Jucá? Articulando 
suas emendas? Que sejam bem-vindas, mas não podemos limitar o Estado 
a isso. Se, gosta de Roraima? Acho que gosta daquilo que Roraima pode dar 
para ele. Eu não conheço nenhum empreendimento da família Romero Jucá, 
nenhuma empresa, nenhuma fazenda produtiva. Agora, querem tirar os 110 
mil hectares de subsolo, do nosso minério. E aí cabe ao Governo Federal, 
pois temos cobrado que ele reveja esse posicionamento. Vamos fazer uma 
cooperativa dos garimpeiros que estão aqui, dos povos indígenas, para que 
possamos explorar esses minérios, essas riquezas, pois não podemos deixá-las 
nas mãos de uma família só. Os meios de comunicação de Roraima pertencem 
a quem? Aí dizer que não tem um projeto oligárquico por trás de dominação, 
é tapar o sol com a peneira. 
 O PMDB é aliado e, diga-se de passagem, que aliado do 
Governo Federal. É na base do toma lá, dá cá. Infelizmente, dentro do 
Congresso para se manter a dita “governabilidade”, é preciso compor com 
o Sarney da vida, com o Renan Calheiros, com o Romero Jucá. Vossa 
Excelência já foi do Executivo e sabe da dependência que o Legislativo 
tem do Executivo. O PT e o PC do B não suportam e não toleram o PMDB. 
E a prova disso, em Roraima, é que nas ações ruins do Governo Federal, 
nas inércias, nas omissões, o PMDB aqui bate de pau no PT. Opa, nós 
discordamos, não concordamos. Agora, quando as ações são benefícios, 
aí somos o padrinho das crianças. Ah, “Minha Casa Minha Vida” é uma 
ação do PMDB, do Governo da Prefeita do PMDB. Um exemplo claro 
foi à questão do transporte aéreo. Quem foi detonar primeiro o Governo 
Federal foi o PMDB, e lá quem estava? Era o Moreira Franco, um eterno 
peemedebista. Um exemplo claro é que era a PEC 111 foi aprovada ontem. 
Parabéns a todos os servidores que foram contemplados pela PEC 111. Eu 
vi muitas vezes o Senador Romero Jucá, inclusive fui chamado à atenção 
pelas reuniões de partidos de lideranças, em pronunciamentos com relação 
à PEC, dizendo que não passa porque é culpa do PT, não passa porque é 
culpa do Governo. Quando passou a PEC agora o PMDB resolveu. Agora 
Deputado Brito, eu não tenho dúvidas de que nós vamos ter uma proposta 
para Roraima. Eu não tenho culpa se o Neudo Campos tem compromisso 
com o Estado de Roraima. Ele tem lá seus erros cometidos no passado 
e tem que responder, mas mora na mesma casa há muito tempo. Aqui 
está sua fazenda. Não é diferente do Deputado Flamarion, da Senadora 
Ângela que aqui tem os seus investimentos e querem dar continuidade 
ao seu projeto familiar como um todo. Eu tenho minhas dúvidas com 
relação aos demais grupos.
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 Quero dizer que defendo a candidatura da Senadora Ângela 
para o Governo. E um mulher compromissada, sensível, ficha limpa em 
todos os sentidos. Agora, eu quero a Senadora Ângela com a garra que 
ela defendeu os 50 % das áreas do zoneamento do Estado de Roraima 
para que fossem exploradas, pois ao invés de 20, passou para 50 devido 
a emenda dela no código florestal. Eu quero ver a Senadora Ângela, 
brava guerreira, como estava ontem na Câmara, defendendo a PEC 111. 
Ela se rebelou contra o PT e contra quem não defendia a PEC e foi lá 
e convenceu. Essa é a Senadora Ângela que eu quero. Agora, que nós 
arregacemos as mangas e, vamos a campo, ao encontro ao trabalhador 
rural, do servidor, vamos construir uma proposta e digamos à sociedade 
que o outro grupo tem um projeto oligárquico de domínio de Roraima, que 
afundou o Estado. Hoje, o Estado que mais deve é o Estado de Roraima, 
que está envolvido num mar de corrupção com as questões das terras e 
tantas outras questões que nós temos aqui. 
 Então, Senhor Presidente, queria agradecer pela tolerância e 
registrar a presença de um grupo, de uma família do Taboca, da Vicinal 
4, Vicinal 8, que estão aqui, nesta Casa, buscando apoio político para 
recuperação de uma vicinal que está intrafegável há anos e anos. E, 
Deputado Xingu, Vossa Excelência conhece muito bem o Taboca e a 
Vicinal onde o atual Governador passa para visitar seus amigos e seus lotes 
lá na frente. Não quero que ele faça aquilo que o Anchieta fez, asfaltou 
e construiu pontes de melhor qualidade na vicinal que dá acesso a seu 
terreno. Eu quero simplesmente que as pessoas sejam contempladas no 
mínimo com a raspagem daquela vicinal até a chegada do inverno. Esse 
é o nosso pedido. E peço, desde já, à Mesa que nomeie um presidente da 
comissão para receber essas pessoas que aqui vieram, e que saíram de 
madrugada e estão pedindo socorro, tanto desta Casa, como do Governo. 
Como eu faço parte da oposição, não tenho as portas abertas junto ao 
Governo, mas quem sabe os Deputados Xingu, Chicão, Aurelina, possam 
nos ajudar a pelo menos dar um suporte paliativo a essas pessoas da 
Vicinal 4 e Vicinal 8 do Taboca. Era isso e obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido os Senhores 
Deputados que se encontram fora da Sessão para retornarem, pois constam 
matérias na pauta da Ordem Dia para serem votadas.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Bom dia Senhor Presidente, 
Deputado Chicão da Silveira, amigo e companheiro, Senhores Deputados, 
imprensa falada e televisada, meus pares. O Deputado Sampaio fez um 
discurso aqui muito bom, discurso de opositor realmente. Mas quero 
lembrar ao deputado Sampaio, com relação ao taboca, que não sou 
governador, não sou eu que faço empenho, nem que mando executar 
estradas, mas coloquei uma emenda minha, porque há 10 anos não entrava 
carro lá e agora está entrando. Eu fui lá com o Deputado Raul Lima, isso 
os senhores podem comprovar. Ele também colocou uma emenda, a qual 
já se encontra na prefeitura do Cantá, para construção de um posto médico 
lá na vila. Então, é melhor fazer do que falar, porque falar é muito fácil, 
qualquer pessoa pode falar, mas está lá o resultado, tanto é que a minha 
cunhada foi a vereadora mais votada naquela região. Essa é uma prova.
 Mas, quero aqui falar de outras coisas. Quero parabenizar todos 
os atores, aos 353 Deputados Federais que, de forma corajosa e respeitosa 
com o povo de Roraima e do Amapá, ontem deram uma demonstração de 
que o Poder Legislativo pode corrigir as injustiças que foram feitas no 
passado, aprovando a PEC 111, em segundo turno na Câmara Federal. Agora, 
ela segue para o Senado para que possam fazer o mesmo. Essas coisas são 
demoradas, porque requerem homens e mulheres de coragem. Essas coisas 
não são feitas em 24 horas, mas quando há vontade política, quando há 
homens e mulheres sérios, com coragem de defender as pessoas, algo dessa 
natureza haverá de acontecer e não é diferente com o Estado de Roraima. 
A PEC 111 irá contemplar as pessoas do ex-território até o ano de 93 e nós 
entramos com a PEC aqui para contemplar aqueles que foram injustiçados 
de 93 a 2003, a PEC 004, que já está tramitando aqui. E hoje, para minha 
satisfação, foi criada a comissão especial que vai tratar especificamente desse 
tema, composta pelos nobres Deputados Coronel Chagas, George Melo, Jânio 
Xingú, Gabriel Picanço e Naldo da Loteria. Portanto, está aqui no Diário 
Oficial da Assembleia Legislativa para nós começarmos com a tramitação 
aqui nesta Casa, de forma que, se o Congresso Nacional tem o poder, a 
legitimidade de corrigir injustiças em nível nacional, a Assembleia Legislativa 
haverá de ter a competência de corrigir as injustiças em nível estadual. E, é 
baseado nesse princípio que muitos falam da inconstitucionalidade da PEC 
e que o Supremo tribunal irá questionar logo após ela seja aprovada. Se o 
Supremo Tribunal haverá de questionar uma PEC aprovada pela Assembleia 
Legislativa de Roraima, certamente eles irão questionar a PEC 111, porque 
no direito não se pode ter dois pesos e duas medidas. A Constituição é clara, 
o direito é para todos na sua total igualdade.
 Todos nós sabemos que a Constituição de 88 diz: só entra para 
o serviço, através de títulos e provas, salvos os cargos em comissão. Nós 

sabemos disso, mas não estamos discutindo a regra do jogo, como na PEC 
111 o Congresso Nacional também não discutiu. Nós estamos discutindo uma 
exceção para corrigir uma injustiça que foi feita lá atrás. A exceção é o concurso 
público, a exceção é títulos e provas salvos os cargos em comissão. E, estamos 
discutindo nesse momento a injustiça que foi cometida com aqueles homens e 
mulheres que trabalharam mais de 10 anos, pois quem errou naquele momento 
foi o Estado que não fez concurso em 93 e as pessoas. E, se o Estado errou, 
ele pode muito bem corrigir o seu erro. É isso que nós vamos fazer aqui.
 Já falei da PEC, todos sabem que ela já está instalada, e vamos 
conversar agora com todos os Deputados. Certamente semana que vem nós 
vamos ter mais de 500 pessoas nesse Poder e vamos começar a fazer esse 
abacaxi dar suco.
 Portanto, quero dizer ao Deputado Sampaio que o Governador 
Anchieta não foi rifado não, meu amigo, ele será o nosso candidato ao 
Senado, candidato do Governador Chico Rodrigues, candidato do nosso 
grupo. Só estou falando isso porque entendo, e é uma frase que eu 
carrego na minha vida, Deputado Chagas, que qualquer homem ou mulher 
deve levar no seu coração essa frase: “quem não tem gratidão, não tem 
caráter”. Ouçam bem, homens ou mulheres, só pelo fato de serem pessoas 
públicas, não podem se transformar em robô, mas precisam ter sentimento, 
coração, respeito, precisa honrar os compromissos, serem leais com os 
companheiros, porque através desses princípios a gente consegue galgar 
coisas maiores. Quando você começa uma guerra, os covardes se afastam, 
entram para debaixo da mesa e os bandeirantes aqueles homens e mulheres 
corajosos, determinados vão para guerra e colocam o seu coração, o amor 
de lutar pela causa que defendem e, é com essa determinação, consegue 
galgar êxito. Mas, quando o êxito acontece, os covardes aparecem e são 
os primeiros a quererem ser condecorados dizendo: “Ei, eu estou aqui, 
fui eu que fiz tudo isso, eu estava lá, eu participei disso aí”. Mas eu não 
te vi. “Mas eu estava lá atrás, em uma cadeira de cabeça baixa, eu quero 
a minha medalha”. Os covardes são assim, eles não sofrem muito, mas 
também não gozam muito.
 Quero dizer a todos vocês, homens e mulheres que acreditam 
no Poder Legislativo do Estado de Roraima, que nós vamos fazer essa PEC 
tramitar aqui e ser aprovada. Meu muito obrigado.
 A Senhora Presidente (Aurelina Mederios) - Não havendo mais 
Orador inscrito para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do Dia. 
Discussão e votação do Projeto de Lei nº 017/2014, que “institui a Semana 
de Promoção e Prevenção em Saúde do Trabalhador e o Dia Estadual em 
Memória às Vítimas de Acidentes e Agravos, relacionados ao trabalho”, de 
autoria do Deputado Erci de Moraes.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
Conjuntas possam analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 017/14.
 Reaberta a Sessão.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Dou por reaberta 
a Sessão.
 Informo aos Senhores Deputados que a matéria não pôde ser 
apreciada por falta de quórum nas Comissões Conjuntas. 
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo quem queira fazer uso do Expediente e, não 
havendo mais nada a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão, 
convocando outra para o dia 29 de abril, à hora regimental. Estiveram presentes 
os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da 
Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Gabriel Picanço, 
George Melo, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Remídio Monai, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo. 
Ata Sucinta Aprovada em: 29/04/2014

ATAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA CRIADA ATRAVÉS DA 
RESOLUÇÃO Nº039/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 004/14
Em 07/05/14.

Convoco os Senhores Parlamentares, membros da Comissão Especial 
Interna, criada pela Resolução 039/13, Deputados Dhiego Coelho, 
Soldado Sampaio, Jean Frank e George Melo para reunião 
extraordinária desta Comissão, para o dia 13/05/14, após a Sessão 
Plenária, na Sala de Reuniões deste Poder, nos autos do Plenário Noêmia 
Bastos Amazonas para apreciação e deliberação do parecer à Proposta 
de Emenda Constitucional nº004/13, de autoria do Senhor Deputado 
Coronel Chagas e outros, que “Acresce §7º e incisos I, II e III ao Art. 



8  BOA VISTA, 08 DE MAIO DE 2014

27 da Constituição Estadual, e dá outras providências”.
Dep. Chicão da Silveira
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº039/13

TERMO DE REUNIÃO Nº 002/14
 07 DE MAIO DE 2014.

  De conformidade com os termos do Edital de Convocação 
nº003/14, publicado no Diário da Assembleia Legislativa, edição 

1807, de 05 de maio de 2014, o Senhor Deputado Chicão da Silveira, 
presidente da Comissão Especial Interna criada nos termos da 
Resolução 039/13, convocou os senhores deputados, Soldado Sampaio, 
George Melo, Jean Frank e Dhiego Coelho, Membros da referida 
Comissão, para Reunião Extraordinária, aos sete  dias do mês de maio 
do ano de dois mil e catorze para discutir e deliberar sobre o parecer 
do relator à Proposta de Emenda Constitucional nº004/13. O Senhor 
Presidente, por falta de quórum, transferiu a reunião para o dia 13 de 
maio do corrente.
  E para constar, eu, Débora Navarro de Sousa, secretária, lavrei o 
presente termo, que será assinado pelo Presidente e encaminhado à publicação.

Dep. Chicão da Silveira
Presidente da Comissão


