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ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 279/2014
 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 VERLANDE DE 
SOUZA PIMENTEL, Matrícula 010760 para viajar com destino a cidade 
de Manaus-AM, no período de 09.05 a 12.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 09 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 280/2014
 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 ALYSSON BATALHA 
FRANCO, Consultor Administrativo, Matrícula 010322 para viajar com 
destino a cidade de Natal-RN, no período de 12.05 a 14.05.2014, com a 
finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 12 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 281/2014
 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 ANDREIA MARGA-

Atos Administrativos
Resoluções de Afastamentos nº 279 a 281/2014
Atos Legislativos
Ata da 2299ª Sessão Ordinária - Sucinta
Ata da 2299ª Sessão Ordinária - Íntegra
ESCOLEGIS - Extratos de Termos de Cooperação 
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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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ELÂNDIA GOMES ARAÚJO
Gerente de Documentação Geral

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

RIDA ANDRÉ, Matrícula 009675 para viajar com destino ao município de 
Rorainópolis, no período de 12.05 a 14.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 12 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 - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA DUCENTÉSIMA NONAGÉSIMA 
NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e quatorze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima ducentésima nonagésima 
nona Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período Legislativo da sexta 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor 
Presidente, em exercício, Deputado Chicão da Silveira, declarou aberta a 
Sessão, convidando os Senhores Deputados Gabriel Picanço e Brito Bezerra 
para atuar como Primeiro e Segundo Secretários ad hoc, respectivamente. 
Continuando, solicitou ao Senhor Segundo Secretário, proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, 
solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, proceder à leitura do Expediente. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Memorando n° 012/14, de 15/04/14, da 
Deputada Angela Àguida Portella, justificando sua ausência na sessão plenária 
do dia 15/04/14; Ofício nº 008/14, de 15/04/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência na sessão plenária dos dias 16 e 17/14; Indicação 
s/n/14, de 15/04/14, do Deputado Soldado Sampaio, solicitando ao Governador 
do Estado, que adote as medidas administrativas, para que em maio seja fixado 
o índice de revisão geral anual, referente ao exercício do corrente ano, prevista 
no art.37, inciso X, da CF/88 e art.20-C. RECEBIDO DO PODER 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental n° 027/14, de 15/04/14, do 
Governo do Estado de Roraima, submetendo à apreciação desta Casa, o nome 
do Senhor Marcelo Marcos Levy de Andrade, indicado para o cargo da 
FEMARH/RR; Mensagem Governamental nº 028/14, de 15/04/14, do Governo 
do Estado de Roraima, submetendo à apreciação desta Casa, o nome do Senhor 
Cícero Hélio Carreiro Batista, indicado para o cargo de Presidente da 
CODESAIMA; Ofício nº 032/14, de 15/04/14, do Governador do Estado de 
Roraima, comunica a indicação do Deputado José Reinaldo Pereira da Silva, 
a liderança do Governo do Estado nesta Casa Legislativa. DIVERSOS: Ofício 
Circular nº 001/14, de 03/04/14, da CEREST/RR, convida os interessados para 
participar do II SIMPÓSIO ESTADUAL DE SAÚDE DO TRABALHADOR. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Zé Reinaldo iniciou 
lembrando que nesta data a Nação Brasileira comemora o descobrimento do 
Brasil e a sociedade católica a renovação e a libertação do povo de Deus. Em 
seguida, agradeceu a Deus, aos seus familiares, amigos, ao Senhor Governador 
e seus Pares pelo apoio para a escolha do seu nome para exercer o cargo de 
líder do governo nesta Casa. Continuando, ressaltou que compromisso faz 
parte da sua vida e o convite para ser líder do governo foi um desafio que irá 
honrá-lo, mas, ninguém consegue fazer nada sozinho e um elo de alianças é 
importante para alavancar o desenvolvimento do Estado e conta com o apoio 
dos seus Pares e principalmente do Senhor Governador para fazer um bom 
trabalho nesta Casa. Após, destacou a importância do trabalho do Deputado 
George Melo enquanto líder do governo, ressaltando que irá respeitar as 
adversidades, independente de cores partidárias, compreenderá posições 
contrárias e nunca desqualificará os críticos e acredita que os grupos de oposição 
e situação vão se unir ao tomarem decisões em prol do povo de Roraima. 
Finalizou, agradecendo ao Senhor Governador pelo voto de confiança, 
ressaltando que a partir de agora será mais contundente e procurará trabalhar 
mais pelo povo de Roraima. O Senhor Deputado George Melo manifestou 
sua preocupação com a questão do monopólio de Transporte Rodoviário em 
Boa Vista, questionando a dívida interminável deste Estado com a União 
Cascavel. Prosseguindo, justificou que não está levantando essa questão para 
proteger colegas empresários, mas principalmente para beneficiar a população 
deste Estado que é quem mais sofre com a falta de concorrência, destacando 
a alta nos preços das passagens. De acordo com o Senhor Parlamentar, a 
empresa União Cascavel não compra nem o combustível em Boa Vista, e até 
as peças são compradas em São Paulo, questionando o que esta empresa deixa 
para Boa Vista. Em seguida, ressaltou que o monopólio é muito ruim para a 
economia do município, e isto tem que acabar, pois nem um preço justo se 
consegue para a população. Finalizou, dizendo que fará uma nota de repúdio, 
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para que a empresa União Cascavel saiba da insatisfação desta Casa e, além 
disso, espera que esta Casa se manifeste junto ao Ministério Público Federal, 
para que outras empresas possam operar neste Estado sem serem reprimidas. 
O Senhor Deputado Rodrigo Jucá iniciou reportando-se ao sistema de 
transporte no Estado, destacando a atuação arbitrária da ANTT que na última 
quinta-feira, fechou as portas da empresa AMATUR sem nenhuma 
determinação judicial ou nenhum processo administrativo que amparasse tal 
ação. De acordo com o Senhor Deputado, esse monopólio, além de prejudicar 
os passageiros que precisam se deslocar até o Estado do Amazonas, não é 
amparado por lei. Em seguida, reportou-se à matéria publicada no Jornal Folha 
de Boa Vista, sobre a determinação do governo federal em cancelar os voos 
para Roraima e remanejá-los para os estados com maior número de passageiros, 
principalmente para as cidades sedes da Copa do Mundo. Segundo o Senhor 
Parlamentar, diante de tal fato, à imprensa tomou a iniciativa de buscar 
informações junto ao Presidente da Associação Brasileira de Agentes de 
Viagens, deparando-se com uma situação grave e pouco esclarecida. Segundo 
o Senhor Parlamentar, ao saber de tal notícia manifestou-se, como também, 
diversas outras pessoas, culminando que no dia 21 do corrente o Governo 
Federal apressou-se em enviar uma nota para imprensa para tentar esclarecer 
o assunto. Contudo, ressaltou que a nota foi emitida através da Secretaria de 
Aviação Civil da Presidência da República negando o cancelamento dos voos, 
destacando que não é competência desta Secretaria qualquer medida neste 
sentido e sim da ANAC. Continuando, informou que procurou o Presidente 
da Associação Brasileira de Agentes de Viagens, para buscar esclarecimentos 
sobre os fatos, no que foi informado de que o governo federal, por medida de 
segurança, esta proibindo que cidades sedes da Copa do Mundo recebam voos 
antes e depois dos horários dos jogos, inviabilizando o Estado Roraima e 
causando constrangimento a mais de quatro mil passageiros que estão com 
passagens aéreas compradas e que terão que pedir reembolso ou remarcar seus 
voos. Prosseguiu dizendo que esta situação é extremamente complexa, pois o 
governo federal além de não esclarecer os fatos não oferece nenhuma solução 
para resolver os problemas. De acordo com o Senhor Deputado, a ANAC 
precisa entender que ao proibir o pouso de aviões no aeroporto de Manaus está 
impedindo qualquer avião de sair de Boa Vista, uma vez que todos pousam 
em Manaus. Na opinião do Senhor Parlamentar, a função da ANAC é 
determinar e exigir que as companhias aéreas alterem os horários de voos para 
que possam trabalhar de forma adequada, garantindo serviço de qualidade à 
sociedade. Finalizou, solicitando a Presidência da Casa que solicite da Gerência 
Regional da INFRAERO maiores esclarecimentos sobre o assunto. O Senhor 
Deputado Joaquim Ruiz iniciou manifestando apoio aos Deputados George 
Melo e Rodrigo Jucá no que diz respeito às últimas notícias referentes a 
cancelamentos de voos e fechamento do espaço aéreo do Estado de Roraima 
durante a realização dos jogos da Copa do Mundo. Na opinião do Senhor 
Parlamentar, essa atitude é absurda, pois, estarão cerceando o direito da 
população de se deslocar por via aérea durante o evento. Em seguida, ressaltou 
a importância desta Casa, na próxima UNALE, apresentar os problemas do 
Estado e pedir apoio das bancadas da Região Norte, uma vez que quando 
precisam de apoio a bancada de Roraima está sempre a disposição. 
Continuando, informou que seria uma oportunidade para discutir também o 
Programa Mais Médicos, que não permite que cubanos radicados no Estado, 
casados e com filhos brasileiros, possam fazer parte do programa porque saíram 
fugidos da ditadura cubana; a dívida de Estados e Municípios; o fechamento 
da BR-174, que impede as pessoas de exercerem seu direito de ir e vir; o 
problema da Universidade Federal de Roraima com o curso de medicina, onde 
o ENEM prejudica os alunos da rede pública do Estado que não têm como 
competir com estudantes de São Paulo e de outros Estados que são melhor 
preparados pelas escolas particulares; a votação da PEC 111; e o monopólio 
do transporte rodoviário, onde a agência reguladora de transporte criada para 
facilitar e resolver a vida do cidadão, mostra claramente que defende os 
monopólios, a elite e não o cidadão para qual foi criada. Finalizou declarando 
que não está mais propenso a votar a favor de nenhuma agência reguladora no 
Estado, pois, as mesmas, defendem os interesses da minoria e emperram o 
desenvolvimento de Roraima. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente, 
Deputado Coronel Chagas, anunciou, para pauta da Ordem do Dia a discussão 
e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/14, que 
“Concede a Comenda Orgulho de Roraima ao General de Brigada José Luiz 
Jaborandy Rodrigues, Comandante da 1ª Brigada de Infantaria de Selva”, de 
autoria do Deputado do Coronel Chagas; Moção de Repúdio nº 005/14, aos 
atos da Empresa de Transporte União Cascavel- EUCATUR, contra empresas 
roraimenses que atuam no mesmo segmento de serviços, de cujas ações 
provocam constrangimentos e prejuízos à população roraimense, especialmente, 
por não poder escolher a empresa através da qual possam se deslocar no trajeto 
Boa Vista/Manaus/Boa Vista, visto que em nenhum momento nenhuma 
empresa detém a concessão pública para a realização do serviço, enquanto 
àquela detém o monopólio oficial, de autoria do Senhor Deputado George 
Melo. Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro Secretário, 

proceder à leitura do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/14 e do Parecer da 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final. Após, colocado em 
discussão e votação, o Projeto foi aprovado pela maioria absoluta dos Senhores 
Deputados presentes. Continuando, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à leitura da Moção de Repúdio n° 05/14. Colocada 
em discussão e votação, a matéria foi aprovada. Após, o Senhor Presidente 
deu conhecimento do teor da Resolução n° 016/14, que “Cria Comissão 
Especial Interna para analisar e emitir parecer à proposta de emenda à 
Constituição n° 04/14”, composta pelos Senhores Deputados: Coronel Chagas, 
George Melo, Jânio Xingú, Gabriel Picanço e Naldo da Loteria; da Resolução 
n° 017/14, que “Cria Comissão Especial Externa, para analisar a indicação do 
nome da Senhora Viviane Gomes Lima, indicada para exercer o cargo de 
Diretora Executiva de Planejamento, Administração e Finanças da Agência 
Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado de Roraima – ARESD/
RR e sabatiná-la, formada pelos Senhores Deputados: Brito Bezerra, Zé 
Reinaldo, Chicão da Silveira, Ângela Águida Portella e Marcelo Cabral; da 
Resolução n° 018/14, que “Cria Comissão Especial Externa, para analisar a 
indicação do nome do Senhor Marcelo Marcos Levi de Andrade, indicado para 
exercer o cargo de Presidente da Fundação Estadual de Meio Ambiente e 
Recursos Hídricos do Estado de Roraima – FEMARH, e sabatiná-lo, formada 
pelos Senhores Deputados: Ionilson Sampaio, Jânio Xingú, Brito Bezerra, 
Naldo da Loteria e Gabriel Picanço e da Resolução n° 019/14, que “Cria 
Comissão Especial Externa, para analisar a indicação do nome do Senhor 
Cícero Hério Carreiro Batista, indicado para exercer o cargo de Presidente da 
Companhia de Desenvolvimento de Roraima - CODESAIMA e sabatiná-lo, 
formada pelos Senhores Deputados: Mecias de Jesus, Joaquim Ruiz, Coronel 
Chagas, Soldado Sampaio e Erci de Moraes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Presidente informou aos Senhores Deputados Brito Bezerra, Chicão 
da Silveira, George Melo e Zé Reinaldo, membros da Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução nº 07/14, que no próximo dia 23, às 19h, 
haverá uma reunião extraordinária na Sala de Reuniões deste Poder, ocasião 
em que a Comissão analisará o nome da Professora Antônia Vieira Santos, 
indicada para o cargo de Reitora da Fundação da Universidade Virtual de 
Roraima, UNIVIR, bem como, sabatiná-la. E, não havendo mais nada a 
tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada a Sessão, convocando outra 
para o dia 23 de abril, à hora regimental. Estiveram presentes os Senhores 
Deputados: Ângela Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Erci de Moraes, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, 
Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Remídio Monai, Rodrigo Jucá, 
Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 23/04/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2299ª SESSÃO, EM 22 DE ABRIL DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICÃO DA SILVEIRA
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte e dois de abril de dois mil e quatorze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima ducentésima 
nonagésima nona Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período legislativo 
da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 A Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido os Senhores 
Deputados Gabriel Picanço e Brito Bezerra para atuarem como Primeiro e 
Segundo Secretários ad hoc. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de 
quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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 (Brito Bezerra) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
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 Memorando n° 012/14, de 15/04/14, da Deputada Ângela Águida 
Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 15/04/14;
 Ofício nº 008/14, de 15/04/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
comunicando sua ausência na Sessão Plenária dos dias 16 e 17/14;
 Indicação s/n/14, de 15/04/14, do Deputado Soldado Sampaio, 
solicitando ao Governador do Estado que adote as medidas administrativas, 
para que em maio seja fixado o índice de revisão geral anual referente ao 
exercício do corrente ano, prevista no art.37, inciso X, da CF/88 e art.20-C. 
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 Mensagem Governamental n° 027/14, de 15/04/14, do Governo do 
Estado de Roraima, submetendo à apreciação desta Casa o nome do Senhor 
Marcelo Marcos Levy de Andrade, indicado para o cargo da FEMARH/RR; 
 Mensagem Governamental nº 028/14, de 15/04/14, do Governo 
do Estado de Roraima, submetendo à apreciação desta Casa o nome do 
Senhor Cícero Hélio Carreiro Batista, indicado para o cargo de Presidente 
da CODESAIMA; 
 Ofício nº 032/14, de 15/04/14, do Governador do Estado de 
Roraima, comunicando a indicação do Deputado José Reinaldo Pereira da 
Silva à liderança do Governo do Estado nesta Casa Legislativa. 
 DIVERSOS: 
 Ofício Circular nº 001/14, de 03/04/14, da CEREST/RR, 
convidando os interessados para participar do II SIMPÓSIO ESTADUAL 
DE SAÚDE DO TRABALHADOR.
 Era o que constava do expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda a chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) - (procedida à 
chamada).
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, hoje, 22 de abril, a Nação brasileira comemora o 
descobrimento do Brasil e nós aqui, Deputado Sampaio, estamos virando 
mais uma página da história política do nosso Estado. A sociedade católica 
comemora neste dia a renovação, a libertação do povo de Deus quando saiu 
do Egito em busca da terra prometida e da morte e ressurreição do nosso 
Senhor Jesus Cristo, que é o caminho e a luz de todos nós, para a volta do 
pai, aquele que nos criou. E quero meus caros Deputados, começar a minha 
fala agradecendo a Deus por este dia, a minha família, minha esposa que aqui 
estar, minha filha e meus amigos. Agradecer o Governador Chico Rodrigues 
e todos os deputados, na pessoa feminina da Deputada Aurelina, e na pessoa 
masculina do Deputado Rodrigo, pelo apoio quando levaram o meu nome 
ao Governador para que ele pudesse decidir quem seria o elo entre o Poder 
Legislativo e o Executivo, nas discussões, Deputada Ângela, que haverá de ter 
daqui para frente. Diz uma frase que desafios e obstáculos existem para serem 
vencidos. Hoje me sinto bem menor do que sou fisicamente e com uma grande 
responsabilidade, porque a administração ensina que o bom administrador é 
aquele que administra dificuldades, falta de recursos e administra pessoas. 
Esse é o grande administrador. Aprendi isso na academia ainda no primeiro 
semestre, quando estava cursando o curso de administração de empresa. 
 Eu me sinto certamente diante de um desafio ao aceitar o 
convite que me foi formulado, mas não só pelo convite, mas pelo apoio dos 
companheiros que me fizeram entender que nós deveríamos dar mais um 
passo em busca dessa grande discussão.
 O desafio é porque a cada primeiro passo vem a responsabilidade. 
Responsabilidade é o nome maior, porque compromisso já faz parte da 
minha história de vida. Venho de uma linhagem política de mais de 10, 
acompanhando um grupo, como todos nós escolhemos para acompanhar. Eu 
não era nem político, apenas empresário, quando escolhi fazer parte de um 
grupo político e aí, Deputado Jean, quando nós assumimos esses desafios, nós 
queremos dar conta deles, mas não existe ninguém que faça nada sozinho, 
principalmente um colegiado independente, quando homens e mulheres têm 
o seu próprio mandato, a sua própria liberdade de agir. Mas nós podemos 
fazer isso. Podemos fazer alianças que sejam importantes para a região, para 
o desenvolvimento da sociedade, de todos que têm parte nesse Estado. Eu 
estou aqui até fugindo de um discurso preparado no papel. Acho que o papel 
é muito importante, mas ele nos dá um sentimento de frieza. Quero falar 
com a força da alma do meu coração, é isso que eu quero. E quero dizer que, 
ao receber essa missão, recebi e não tenho dúvidas de que com o apoio dos 
companheiros desta Casa, nós iremos dar conta. 
 Quero parabenizar o ex-Governador José de Anchieta que 
certamente, reconheceu o talento, competência e a forma imperativa do 
Deputado George Melo. O inquestionável é isso, é dever da minha arte, 
porque foi um líder que eu estou sucedendo. Não podemos deixar de 
reconhecer o seu trabalho, sua postura, sua função que ora ostento com 
a designação do Governador Chico Rodrigues. Eu posso afirmar como 
testemunha da bravura e da coragem do momento em que o Deputado George 

esteve aqui. Agora, estou eu. Primeiro de tudo quero respeitar as adversidades, 
compreender possíveis relações contrárias e nunca desqualificar os críticos. 
E os críticos eu já sei quem são Deputados Brito, Gabriel, Sampaio. Nós 
teremos uma boa aliança, porque já ouvi a frase saída da boca da oposição 
durante o trabalho que já fizemos juntos, e não tenho dúvidas de que, daqui 
para frente, iremos procurar melhorar a nossa relação. Ela é muito importante 
para a democracia, para o Poder Legislativo e para as decisões que iremos 
tomar. Não tenho medo de ser criticado Deputada Aurelina, porque quem tem 
medo de crítica não pode assumir a responsabilidade de estar representando 
pessoas.
 O líder jamais converge às desditas, às desventuras e às colisões 
discursais em frente da guerra ou da batalha. Cabe a ele o dever de habitar 
a defesa do que é justo e cabe também o rebate àquilo que é tortuoso e 
infundado, e é isso que nós iremos fazer. 
 Convém ao líder estar atento ao seu ofício, ter relacionamento 
amistoso com adversários afetuosos e, amigável com aliados. Além de estar 
informado de tudo ao seu redor, e o que é passível de rebates e o que é próprio 
a louvores.
 Senhor Presidente, Senhores Deputados, estou confortável 
nessa posição de líder. Longe de vaidade ou deslumbramentos, isto jamais 
me pressionou ou enterneceu a minha conduta. Estou à vontade porque 
estou entre amigos e colegas parlamentares brilhantes, independentemente 
da questão partidária. Esta Casa me ensinou tantas coisas, como servir 
ao próximo, como conviver com as adversidades, como conviver com os 
contrários; ensinou-me como ser ponderoso e tolerante. Portanto, ao passo 
que exprimo aqui o meu agradecimento, Deputado Jean, a Vossa Excelência 
também, por tudo aquilo que alcancei na vida pública, a todos que me 
acompanharam.
 Quero reiterar que agora serei mais contundente e procurar servir 
mais ao povo do meu Estado. Esta é uma missão dada, desafiadora, mas ao 
mesmo tempo confesso um grande sentimento de gratidão ao Governador 
Chico Rodrigues por ter me delegado tão nobre missão. Com o apoio de 
todos vocês, saberei exercê-la, pois sozinho não irei a lugar nenhum.
 O Governador Anchieta, que o antecedeu, deixou sua marcar. 
Investiu na infraestrutura e qualificação de servidor, contratação de pessoal 
através de concurso público, melhoria da qualidade de saúde, ensino público, 
vias asfaltadas, energia elétrica, enfim, deixou o seu legado, Deputado Xingú, 
Deputado George Melo, agora há pouco fiz referência a Vossa Excelência 
pelo belíssimo trabalho que fez como líder, mas não me venham aqui com 
essa história de que o governo de agora não é novo e vamos dar continuidade, 
porque agora é uma continuidade do que passou  e é hipocrisia sabermos 
disso. Temos que ser verdadeiros: o governador que saiu, assim como o que 
acaba de ascender ao posto maior do Estado, por mais solidários que sejam, 
quem saiu, quem herdou, tem que ter identidade própria e no governo de 
agora não pode ser diferente.
 Tudo na mais perfeita ordem, compreendeu o que é resultado e a 
razão absoluta do bem servir, Deputado Xingu. Vossa Excelência que neste 
final de semana já se encontrava no sul do Estado, precisamente no Caroebe, 
acredito que deva ter visitado outros municípios do interior, juntamente com 
o Governador Chico Rodrigues, sabe que é imbatível, incansável e sabe que 
o tempo é curto para tanto que nós temos que fazer. Ao lado dele estão as 
maiores e mais expoentes lideranças políticas do nosso Estado: Senador 
Romero Jucá, que faz parte desse grupo, Prefeita Tereza. Todos estão 
empenhados em poder dar a sua participação e contribuição, meu vice-líder, 
Deputado Ionilson Sampaio. 
 Faço aqui um discurso breve, rápido, mas ostensivo, dedicado, 
compreensível e, acima de tudo, harmonioso.
 O Governador Chico Rodrigues é um homem brilhante, político 
experimentado, homem de fé, que fundamenta sua origem na humildade e 
no bem servir ao próximo. O próprio nome já diz: Francisco, e como disse 
o Presidente desta Casa, este ano, esta época, esta era é a era dos Franciscos: 
Chico o Papa, Chico o Governador e Chico o nosso grande líder desta 
Assembleia, o Presidente desta Casa.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Deputado 
Zé Reinado, rapidamente quero fazer este aparte para lhe dar as boas vindas, 
como líder do Governo nesta Casa. Na verdade, eu agora passo a ser um 
liderado de Vossa Excelência e sei que a base do governo está em boas mãos. 
Quero inclusive parabenizar o Governado Chico Rodrigues pela indicação 
correta que fez, porque escolheu tanto para líder e também para ser seu vice-
líder aqui nesta Casa dois políticos maduros, experientes, equilibrados e que 
sempre buscam a união. Isso a gente percebe não só nas palavras de Vossa 
Excelência nesse discurso, mas em todos os seus atos. Vossa Excelência é 
um líder que lidera pelo bom exemplo, pela tranquilidade, pela união. Não 
lidera fazendo fissuras, rupturas e, isso é muito importante.
 Então, desejo muito sucesso a Vossa Excelência nessa missão, 
assim desejo ao vice-líder Ionilson. Sei que Vossas Excelências conduzirão 



5BOA VISTA, 13 DE MAIO DE 2014

muito bem esse processo e estou aqui como soldado de vocês, dessa liderança 
para que a gente possa fazer com que esta Casa repercuta muita bem as novas 
missões, os novos comandos do Governador Chico. 
 O Governador Chico tem dado um direcionamento novo, 
diferente, ao seu governo. Não quero aqui dizer que é melhor ou que é pior, 
mas é novo e vai fazer certamente um bom trabalho.
 Então, Vossa Excelência tem essa missão nas mãos, vai conduzi-
la com muita tranquilidade. Um governo que se inicia tem o crédito desse 
começo para que possa realmente transformar em mudanças aquilo que deseja 
e essa Casa vai ser importante. 
 Então, meus parabéns! Seja sempre com essa mesma tranquilidade, 
e seja muito bem sucedido nessa missão, tanto Vossa Excelência quanto o 
nosso vice-líder Ionilson.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Não tenho dúvidas, 
Deputado Rodrigo, que o Senhor será de grande importância, como todos os 
membros. Aqui hoje não existe mais G-7, G-8, oposição. Existe um Poder 
Legislativo que tem a responsabilidade de comandar e, acima de tudo, tem 
também a condição de defender.
 Com a palavra o Deputado Brito Bezerra.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra. – Deputado Zé 
Reinaldo: primeiramente parabenizo Vossa Excelência por ser acolhido por seus 
pares como o líder do Governo nesta Casa, também escolhido pelo governador e 
me sinto contemplado quando Vossa Excelência diz que é o ano dos Franciscos. 
Meu nome é Francisco, também, me sinto contemplado, e nesta casa tem sim 
oposição. Vossa Excelência diz que não tem, mas tem. Tem oposição e ela está 
aqui firme e forte, mas, enfim, é um ano eleitoral, os ânimos devem se acirrar 
um pouco, mas vamos estar aqui sempre no campo dos debates. A nossa batalha 
aqui é no campo dos debates e os embates ficam para fora, nos palanques, enfim 
aqui nós temos que trabalhar e respeitar o povo que nos elegeu.
 Então, parabéns a Vossa Excelência e que tenhamos um ano 
de muitos debates e que sejam todos proveitosos em benefício da nossa 
sociedade. Parabéns à Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Agradeço e não tenho 
dúvidas, quando eu disse da não oposição, não a esta Casa, ao que estar lá fora. 
Tenho certeza que a oposição é bem representada. Vocês fazem um trabalho 
excelente e nós temos que reconhecer dentro dessa condição e não vamos nunca 
tapas o sol com a peneira. O que nós queremos é harmonizar, o que nós queremos é 
que o debate seja na linha democrática e nunca no pessoal e isso. Inclusive foi uma 
missão me dada ontem à noite pelo Governador: “Nunca tente colocar aquilo que 
não é da vontade de todos”. Então, por aí a gente já sabe qual será o novo estilo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – Meu caro 
Deputado Zé Reinaldo, também como os demais colegas quero parabenizar Vossa 
Excelência. Vossa Excelência é realmente um agregador e, está à altura da função 
que lhe foi confiado pelo Governador Chico Rodrigues. Vossa Excelência tem o 
apoio da imensa maioria desta Casa, inclusive também o respeito dos deputados 
da oposição, porque Vossa Excelência trata dessa maneira, com respeito, haja 
vista as palavras que o Deputado Brito acabou de dizer da importância sua na 
condução das votações da liderança do governo nesta Casa. Os tempos são 
difíceis nós nunca escondemos isso. Temos que apreciar várias matérias que, 
com certeza, virão para esta Casa com um governo que tem outro estilo. Um 
governo que tem outras prerrogativas, outras prioridades, enfim, mas que teremos 
que trabalhar no intuito de ajudar o governo, não simplesmente para ajudar o 
governo, mas ajudá-lo a fazer aquilo que a sociedade espera que a Assembleia 
faça e que o Governo faça. Essa é a função do Poder Legislativo.
 Tenho certeza, meu caro Deputado Zé Reinaldo, que Vossa 
Excelência será exitoso nisso, nessa função que lhe foi confiada, exatamente 
pela forma democrática com que o senhor trata seus colegas e mais ainda 
pela importância que Vossa Excelência dá ao Parlamento. Este Parlamento 
é soberano. Este Parlamento não precisa ser e nem é um apêndice do Poder 
Executivo. As matérias virão, nós iremos estudá-las, modificá-las quando for 
necessário. Iremos opinar ao governo quando for necessário e o entendimento 
desta Casa, no intuito de melhorar qualquer texto, qualquer lei, enfim, como 
temos feito e até porque confiamos que o Governador Chico Rodrigues, por 
ser oriundo do Parlamento, entende muito mais ainda do que nós, até pela 
experiência adquirida, que esse é o papel do Parlamento.
 Então, creio que teremos um momento de tranquilidade nessa 
relação Poder Legislativo e Poder Executivo. O Senhor conta com o apoio 
não só meu, mas de todos os colegas desta Casa e com certeza iremos elevar à 
altura necessária os debates nesta Casa e mais ainda o valor que o Parlamento 
tem que é o valor da democracia. Parabéns Deputado!
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Obrigado, Deputado 
Ionilson. Não tenho dúvidas que serão compartilhadas com Vossa Excelência todas 
essas ações, todas as discussões. o Senhor é do partido do Governador, eu acho até 
que deveria ser Vossa Excelência o líder, mas da escolha que todos fizeram. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo. – Deputado, 
meu amigo Zé Reinaldo, parece que o destino sempre nos coloca juntos. Foi na 

Câmara, na CODESAIMA, aqui na ALE, e eu também quero dizer que foi uma 
escolha muita acertada. Vossa Excelência é um parlamentar preparado, querido 
pelos colegas, mas, como bem disse o Deputado Brito, Vossa Excelência, por 
ter tamanha inteligência, vai saber que é preciso dentro do parlamento sim, 
embora sejamos aliados, ter o grupo dos evangélicos, o grupo dos 7, grupo 
dos 8, o grupo folclórico, o grupo do interior. Então, esses grupos eles não vão 
rachar a unidade do governo. Na verdade, é que para alguns parlamentares as 
ações do sul do Estado, elas têm uma ressonância maior para um grupo. Então, 
se junta esse grupo com o pessoal do setor leste, da mesma forma.
 Então, acredito que Vossa Excelência vai ser um líder que vai saber 
respeitar dentro do seu grupo de governo as diferenças, os grupos que vão se 
formar. Não significa que isso vá fazer com que diminua a força do líder, pelo 
contrário, tenho certeza que esses grupos irão lhe auxiliar e muito na condução da 
votação dos trabalhos, que é muito importante para agilidade do nosso governo
 Então, gostaria de deixar registrado que o grupo dos 7 vai 
continuar unido, dando suporte para que a gente possa realmente ter essa 
interlocução com o Governo, mas que Vossa Excelência certamente vai ter 
a sabedoria, porque já lhe conheço de outras ações fora da Assembleia, de 
parlamento também, de empresa e Vossa Excelência soube dar toda sabedoria 
e paciência e todo diálogo.
 Então, parabéns, o Governador Chico acertou quando lhe trouxe 
para essa liderança e tenho certeza que Vossa Excelência vai repensar no 
fortalecimento desses grupos dentro da unidade da liderança do governo. 
 Muito obrigado e boa sorte no grande trabalho que Vossa 
Excelência vai faze, não tenho dúvidas disso.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Deputado George, 
eu sei que suas palavras são sinceras e eu disse que não há o G7 porque 
a minha maior missão é justamente preservar o G7 na sua condição de 
independência, até porque mais uma vez eu cito a administração. Não existe 
sociedade que não tenha subgrupos; os subgrupos existem para defender 
idéias compartilhadas, fortalecimentos, mas vejo que quando for para decidir 
para o povo do nosso Estado uma ação de governo todos estaremos unidos e 
aí que será o grande grupo que nós teremos aqui dentro desta Casa, um grupo 
só, não um grande grupo, mas um grupo apenas de deputados comprometidos 
com as ações de governo em aprovar seus projetos que venham melhorar a 
vida das pessoas do nosso Estado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz. – Meu líder: 
primeiro, quero lhe parabenizar. Vossa Excelência começa bem, um homem 
que entende de regimento, já pediu à presidência da Casa que sejam respeitados 
os minutos da liderança, mas o seu primeiro ato foi um ato que vai lhe dar 
uma força imensurável durante esse período que Vossa Excelência vai ser o 
nosso líder aqui na Casa e quando o Senhor faz o primeiro ato trazendo a sua 
família, isso dar uma força imensurável no seu coração, na sua alma, porque 
essa é a corrente mais positiva que Vossa Excelência tem na vida, que é a sua 
família. Então, parabéns por esse primeiro ato como líder do nosso grupo.
 O segundo, para que Vossa Excelência veja o contraditório. Eu 
penso, e isso que é o parlamento, eu penso diferente, Deputado Ionilson. Vossa 
Excelência vai ter sim dificuldades imensas aqui, porque Vossa Excelência vai 
enfrentar como líder uma eleição para Presidente da República, cuja maioria 
do bloco que compõe o governo vai estar em lugares distintos e diferentes. Vai 
ter uma eleição para o senador, governo, deputado federal e estadual. É uma 
responsabilidade imensa e eu comecei lhe desejando sucesso, dizendo que o 
seu primeiro ato é importante porque Vossa Excelência vai precisar muito, antes 
da gente, principalmente que estar aqui lhe assistindo, a sua família. Parabéns!
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Obrigado, Deputado 
Joaquim. Eu acho que Vossa Excelência está coberto de razão, pois nossa 
família é o alicerce das nossas conquistas. Antes de sair de Casa, eu não posso 
me permitir de pedir permissão da minha esposa para que ela possa estar 
presente como está minha irmã, minha filha e demais que aqui estão. Quem 
me mantém vivo, é Deus e a energia que eu preciso vem da minha família.
 Então, quero passar a apalavra ao Deputado Erci de Moraes.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Erci de Moraes. – 
Deputado Zé Reinaldo: quero, a exemplo dos meus colegas cumprimentá-lo, 
bem como, ao Vice-líder, Deputado Ionilson, pela escolha de ambos para 
exercer o cargo de líder e Vice-líder do grupo majoritário. Dizer que como 
liderado eu estou à disposição, pronto para colaborar. Estou convicto que 
dificuldades ocorrerão, mas Vossa Excelência, Deputado Ionilson, tem 
formação democrática suficiente para superá-las e vai depender muito 
também dessa consciência de seus liderados no sentido de que, embora 
possam existir outros grupos, mas que o grupo principal ou preponderante 
seja o liderado por Vossas Excelências. Mesmo sendo um ano de eleição, 
um ano difícil, tenho certeza que esta Casa ensejará grandes debates porque 
tem agora dois líderes que certamente saberão cumprir o seu papel. E, nós, 
liderados, estaremos para somar com o trabalho de Vossas Excelências para 
que possamos brindar a sociedade com um ano bastante pródigo de trabalho 
parlamentar. Muito obrigado.
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 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. - Muito obrigado 
Deputado Erci, como dizia o Deputado Ivo, o tucano desta Casa, mas, na 
verdade, ele queria dizer o decano. Então, Deputado Erci, eu tenho certeza 
que com toda a sua experiência irá nos fortalecer com seus conhecimentos 
nas discussões e continuo dizendo que esta Casa tem uma unidade muito 
grande, basta que alguém saiba conviver com ela. Coma palavra o senhor 
Deputado Naldo da Loteria.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Naldo da Loteria. –
Deputado, o Governador acertou em cheio em escolher Vossa Excelência 
para ser o Líder do Governo, até porque eu entendo que o Líder do Governo 
é do Governo e não dos Deputados, mas Vossa Excelência é uma pessoa 
que tem experiência nesta Casa, vai levar os anseios destes parlamentares 
para que esse nosso Governo seja de mudança, porque eu não vejo outra 
forma de continuarmos com o Governo se não for de mudança. Tem que ser 
feito muito principalmente nos setores primordiais como saúde, educação, 
moradia, segurança, agricultura. O Estado está ficando endividado, pobre e 
sem produção. Então, nós queremos que Vossa Excelência, como líder do 
Governo, e nós do PSB, que vamos lhe dar apoio e ao nosso Governador, 
veja o novo caminho que vamos traçar daqui para frente, para que este Estado 
comece a produzir para que o povo tenha independência. E o Senhor, como 
líder, terá que nos apoiar quando for para melhorar as ações do Governo, 
fazendo com que o Governo ceda quando as coisas não forem do interesse 
da população. Muito obrigado. 
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Eu digo Deputado 
Naldo da Loteria, que você é um dos deputados que se coloca numa posição 
de falar pouco, no entanto, quando fala expressa seus sentimentos. Isso terá 
uma grande valia neste momento que estamos vivendo, até porque Vossa 
Excelência, quando veste uma camisa do homem sério que é, do político 
equilibrado, você nos dá lições até de forma silenciosa. Como diz sempre o 
Governador Chico Rodrigues, pelos caminhos tortuosos Vossa Excelência 
nos ensina caminhar pelo caminho reto. Espero sinceramente contar com o 
seu apoio. O G7 é o grupo do governo e, é forte, liderado por políticos fortes 
e pensadores fortes que, com certeza, não estarão de costas viradas para a 
sociedade. Com a palavra o senhor Deputado Jean Frank.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jean Frank. – Deputado Zé 
Reinaldo, quero aqui parabenizar o Deputado Chico Rodrigues pela feliz escolha 
e indicação de seu nome para líder do Governo. Vossa Excelência que já vem 
contribuindo para o Município de Boa Vista quando vereador, para o Estado de 
Roraima como deputado. Tenho certeza que este parlamento está muito bem 
representando por Vossa Excelência e conte com o apoio deste Deputado.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Angêla Portella. - Muito 
obrigada, Deputado. Dirijo as minhas palavras ao senhor, enquanto Líder, 
e também ao Deputado Ionilson enquanto, vice-líder. Parabenizo a feliz 
escolha do Governador. Vocês merecem, construíram isso ao longo do 
trabalho de vocês como parlamentares. Peço que Deus ilumine todos os atos, 
os pensamentos de vocês nessa representação, pois é uma tarefa que tem que 
ter habilidade. Mas vocês, realmente, têm essa categoria de liderança e vão 
saber fazer isso com maestria. Saibam que podem contar com o meu apoio 
incondicional, Muito obrigada.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Muito obrigado, 
Deputada. Quero agradecer também ao Deputado Jean Frank, pois vocês 
estavam, inclusive, presentes no dia dessa reunião e certamente eu conto com 
o apoio de cada um. Tem um ditado que diz: “Não há quem tenha muito que 
não possa receber um pouco, não há quem tenha pouco que não possa dar 
alguma coisa”. Com a palavra o Deputado Xingú e em seguida a Deputada 
Aurelina Medeiros.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
Zé Reinaldo, quero neste momento, parabenizá-lo pela escolha, como também 
ao Deputado Ionilson, pois são dois deputados que estão nesta Casa pelo 
segundo mandato, são dois deputados experientes. No tocante à questão do 
G7, ele foi criado para ajudar o parlamento a desenvolver suas atividades. 
Nós apoiamos o Governador Anchieta e Chico Rodrigues em 2010 e não será 
diferente em 2014, mas é um grupo que está sólido e irá ajudar muito Vossa 
Excelência e o Deputado Ionilson nas decisões importantes para o bem do 
povo de Roraima. Em alguns momentos já disse para o Governador Chico 
Rodrigues que aqui no parlamento nós apoiamos em número, gênero e grau, 
mas não vamos dissolver o G7, ele está muito sólido, nós queremos o bem 
do Estado, uma boa convivência com os nossos colegas. Nós queremos uma 
boa convivência com Vossa Excelência, que é o Líder do Governo, isso vai 
acontecer na prática. Mas, nós queremos continuar unidos, continuar com essa 
coesão. Nós estamos muito unidos no tocante à questão do vice-governador; 
apoiamos o nosso colega Rodrigo Jucá, isso é público. Mas, nós queremos ter 
a nossa independência no Plenário para que possamos votar em bloco. Nós 
somos sete votos, mas iremos votar de acordo com a liderança do governo e 
de acordo com os interesses do palácio. Claro que irá haver interesse que não 
esteja em consonância com a nossa linha de pensamentos, que iremos sentar 

e construir um caminho que seja bom para o parlamento e para o governo, ou 
seja, de forma que não exista grupo A ou grupo B na questão das votações 
na Assembleia Legislativa. O grupo é apenas para discutirmos as coligações 
partidárias, para discutirmos a campanha do ano que vem e outros assuntos 
de interesses de Roraima. Foi com essa intenção que criamos o G7 e vamos 
continuar assim. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Obrigado, deputado 
Xingú. Eu acredito que o G7 é forte, consolidado e duro como uma rocha, 
mas quando há o momento de decidir ele está comungando não somente com 
o sentimento de governo, mas também com o da sociedade. Com a palavra 
a Senhora Deputada Aurelina Medeiros.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros. – 
Eu queria apenas demonstrar o meu apoio à sua indicação e a do Deputado 
Ionilson, parabenizar o Governador pela indicação. Dizer que nós acreditamos 
na sua capacidade de união de grupo e de reconhecimento das necessidades 
de Roraima. Sabemos que Vossa Excelência irá conduzir a liderança em 
favor da discussão das matérias que aqui chegarem do Governo. Mas, tenho 
certeza que nós não vamos ter embate com relação àquilo que não seja de 
interesse de todos e do interesse do crescimento do Estado de Roraima, 
porque a liderança é apenas o porta-voz daqueles objetivos e daquelas ações 
que o Governo queira empreender para o Estado, e a análise dessas ações em 
função do bem-estar do Estado é sempre feita por todos do parlamento. Eu 
acho que, independente de posição de grupos, a liderança de governo está 
acima dos interesses de grupo, existem em função dos interesses do governo 
e do Estado de Roraima. Então, estamos aqui, unidos em apoio a Vossa 
Excelência não só no sentido de dizer amém, mas no sentido também de ter 
competência de analisar do ponto de vista do que é melhor para o Estado. 
Tenho certeza que Vossa Excelência, o Deputado Ionilson e os parlamentares 
desta Assembleia todos têm competência e estão voltados para isso. Nenhum 
quer ponto de desunião, nenhum quer que se defenda o que não é bom para 
o Estado. É nesse sentido que a gente hipoteca o nosso apoio às atividades 
de Vossa Excelência dentro desta casa, muito obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo continua. – Deputada Aurelina, 
por duas vezes eu volto a esta Casa e por duas vezes nós somos colegas de 
poltrona, de sentarmos e discutir juntos. E Vossa Excelência também será de 
grande contribuição. Eu quero agradecer a todos e dizer que o Governador 
Chico Rodrigues é experiente, homem de fé, que fundamenta sua origem 
na humildade e no bem servir ao próximo. Tem uma identidade próxima do 
povo, das camadas mais necessitadas da sociedade, assim como enxerga as 
raízes do progresso, como saída para o crescimento econômico de Roraima 
e, por conseguinte, a melhor qualidade de vida para o nosso povo. Então, eu, 
como líder, serei vigilante tanto no que diz respeito à cátedra da defesa do 
Governo e aos interesses coletivos, como serei responsável em reconhecer 
as virtudes da oposição. Quero finalizar e renovar junto ao Governador 
Chico Rodrigues, o espírito de sermos sempre militantes desse projeto 
de governo que se implanta agora. Certamente enfrentaremos diversas 
maratonas, batalhas difíceis, mas não vamos perder, jamais, o compromisso 
que fazemos juntos, em busca de resultados que trarão melhorias para a vida 
dos roraimenses. E agora Deputados colocam-me como líder do Governo, mas 
adiante nós enfrentaremos muitas vezes, situação e oposição. Não me oponho 
como gladiador de uma batalha onde haja vencedores e perdedores. Nesta 
semana que ainda vivemos a semana da Páscoa, a renovação e a salvação, 
quero encerrar dizendo muito obrigado a todos, desejando que Deus abençoe 
a cada um que aqui está presente, ao povo de Roraima, ao Governador Chico 
Rodrigues. Obrigado, mais uma vez, aos Deputados Jean, Rodrigo e a todos 
os companheiros que me apoiaram para que eu pudesse ter esse direto de 
estar aqui hoje nomeado, não por vaidade, não por nenhum outro sentimento 
a não ser o de trabalhar muito junto com todos para melhorar a vida do povo 
do nosso Estado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Senhores 
Deputados, senhoras e senhores neste Plenário, hoje estou ocupando a 
Tribuna, para falar de um assunto extremamente importante para o Estado. 
Temos acompanhado, no decorrer desses dias, essa questão do transporte 
rodoviário, dos ônibus que seguem para Manaus. Nós vamos à Rodoviária 
e nos deparamos com uma placa da ANTT interditando as empresas que 
faziam concorrência à Cascavel. Nós temos acompanhado isso com muita 
preocupação. Essa dívida do Estado de Roraima não vai acabar nunca com 
a União Cascavel? Estou falando isso não por conta de protecionismo a 
colegas, é com relação à população do nosso estado. Em qualquer lugar do 
Brasil você anda 100 km pagando dez reais. Uma passagem justa daqui para 
Manaus seria oitenta reais. Deputado Rodrigo, uma passagem hoje na União 
Cascavel, como fecharam as outras, é cerca de R$ 128,00. Uma empresa 
que nem o combustível compra em Boa Vista, nem o óleo diesel é comprado 
em Boa Vista. É fechado o contêiner em São Paulo e as peças vêm de lá 
para Boa Vista. Quer dizer, se pudesse, até os motoristas eram para ser de 
outros Estados. Quer dizer, o que a União Cascavel deixa em Boa Vista? 
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Não deixa nada. As outras empresas concorrentes tinham oficinas em Boa 
Vista, além de gerar empregos, compravam no comércio e deixavam divisas 
para o Estado. Sem falar nisso, temos acompanhado a questão vergonhosa 
que é esse monopólio. Esse monopólio já acabou. Temos acompanhado que 
o monopólio sempre fez muito mal à economia, pois onde há monopólio a 
economia é ruim porque uma pessoa controla tudo e eu não acredito que um 
Estado como o nosso se permita uma única empresa explorar o serviço. Há 
quem diga, já escutei isto: Ah, mas quando não tinha asfalto na estrada só 
tinha a União Cascavel! Pelo amor de Deus, esse asfalto está aí há mais de 
20 anos e não acaba essa dívida? Nem o preço justo a gente consegue, que 
seria o mínimo porque o Estado não pode se preocupar com um único item. 
Um Estado não pode se permitir a um único item. Nós temos uma soma de 
agregados que isso dá um composto muito grande na economia. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz. – Quero 
parabenizá-lo por este tema. Quinta e sexta-feira, tanto em Manaus como em 
Boa Vista, foi um caos na rodoviária, apesar da União Cascavel ter colocado, se 
não me falha a memória, mais de cinco ônibus extras, mas foi um caos. O que 
me preocupa com a falta de respeito com o povo de Roraima, é que, além de 
permanecer o monopólio e tirando duas empresas da linha de concorrência e da 
melhoria da qualidade do atendimento para os usuários do transporte rodoviário 
interestadual, agora ocorre, também, que vão cancelar voos das três empresas 
aéreas, pelo menos é o que diz a ANAC, que vão cancelar vários voos para Boa 
Vista para priorizarem a demanda dos outros Estados para os jogos da Copa do 
Mundo. Como nós não existimos para o Governo do PT, a tendência é piorar 
ainda mais a situação da nossa população. Era isso que tinha a dizer.
 O Senhor Deputado George Melo continua. – Senhor 
Deputado, parece-me que com relação a essa notícia, foi um erro do 
Jornal Folha de Boa Vista.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Rodrigo Jucá. – Deputado 
George, gostaria de fazer um breve aparte na fala de Vossa Excelência para 
dizer que me surpreende muito a decisão tomada pela NTT. Primeiro, pelo 
momento em que a decisão foi tomada. A ANTT embargou, apreendeu ônibus 
e proibiu o funcionamento de empresas na véspera de um dos maiores feriados 
que temos no ano. Um feriado, uma data que certamente teria um movimento 
grande, uma procura grande por passagens para Manaus e para outros lugares 
do nosso Estado, e essas empresas ficaram proibidas de atuar. Mas o que me 
surpreende ainda mais é que a ANTT sabe que a situação da empresa União 
Cascavel é exatamente a situação das demais empresas. O contrato que a 
União Cascavel tinha com o Governo Federal acabou em 2008. Desde 2008 
a EUCATUR não tem mais o contrato e a autorização de funcionamento. Que 
contrato é esse que automaticamente é prorrogado por seis anos e dá a essa 
mesma empresa a condição de estar funcionando? Então, vejam, não podemos 
ter dois pesos e duas medidas. Se a Eucatur funciona sem contrato, que as outras 
também possam funcionar também do jeito que estão funcionando, até porque, 
ainda mais por todas as razões que Vossa Excelência citou, pelos empregos 
que geram aqui, pelo impacto positivo que tem na nossa economia. Então, na 
verdade, essa é uma situação extremamente delicada e preocupante. Em relação 
à questão dos voos, eu vou abordar isso após Vossa Excelência. Não houve 
erro da Folha de Boa Vista, o que existe, neste momento, é o Governo Federal 
tentando se explicar na verdade, com jogo de palavras, usando meramente a 
retórica para esconder os problemas que vai causar aqui no nosso Estado. Mas 
isso eu falo daqui a pouco, obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jean Frank. – Deputado 
George, parabéns por trazer um tema tão importante. Na verdade, a empresa 
AMATUR é genuinamente roraimense, vem gerando emprego, os carros 
dessa empresa são abastecidos nos postos de combustíveis do Estado, e os 
funcionários são todos daqui. Nós temos conhecimento de que essa licitação 
venceu em 2008 e não conseguimos entender porque só a EUCATUR 
consegue atender o Estado de Roraima em detrimento da AMATUR. Eu 
gostaria de sugerir a Vossa Excelência que proponha uma Moção de Repúdio 
à ANTT. Fica aqui uma dica para Vossa Excelência. Parabéns pelo discurso! 
 O Senhor George Melo continua. – Deputado Rodrigo Jucá, esse 
seria um dos temas que eu também gostaria de ter abordado e Vossa Excelência 
vai falar mais tarde. As pessoas que me procuram me informaram que havia uma 
retratação. Eu gostaria que fosse encaminhada não só uma Moção de Repúdio, 
mas também, que esta Casa se manifestasse com um requerimento junto ao 
Ministério Público Federal com relação a essa situação em que a EUCATUR 
está sem contrato, trabalhando tranquilamente, enquanto as outras estão sendo 
reprimidas. Concedo um aparte ao Senhor Deputado Remídio.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Remídio Monai. – 
Deputado, quero lhe agradecer por trazer essa questão para cá, como quero 
agradecer as igrejas, a população, a imprensa, que têm sido solidários a essa 
questão, pois não é problema de uma pessoa e sim envolve a população de 
Roraima. Nós temos recebido muitas ligações, mensagens e vocês sabem que 
eu vim da empresa EUCATUR e conheço a sua realidade. Quando os nossos 
irmãos nordestinos vinham para cá ficavam 3, 4 dias na rodoviária de Manaus 

esperando vaga para poder vir para Boa Vista. Então, eu posso afirmar aqui 
para vocês que a EUCATUR não tem nenhuma conta bancária no Estado de 
Roraima. Todo dia é feito um depósito para a matriz, que providencia a folha 
de pagamento, paga as peças. Os bens, os ônibus são comprados por lá, a 
contabilidade é feita por lá, os advogados são de lá. Toda a estrutura que a 
empresa pode ter é de fora de Roraima. Aqui só são contratados os motoristas, 
pois os mecânicos, na grande maioria, vêm de fora. Então, são só contratados 
aqui alguns motoristas, lavadores e algumas funções mais simples. Eu falo 
isso porque trabalhei 13 anos na EUCATUR e conheço sua realidade. Então, 
por que nós temos dificuldade de ter uma concessionária aqui, de termos uma 
loja de peças, de pneus e outras? Porque todas as compras são realizadas fora 
daqui. Então, não compensa para as concessionárias ter uma filial aqui em 
Roraima. Então, quero registrar os fatos ocorridos nesses dias, pois os ficais 
da ANTT, chegaram aqui, parecendo que estavam drogados de tanta ameaça 
que fizeram de prender passageiros, pois os passageiros iam reclamar e eles 
davam ordem de prisão; se funcionário da empresa fosse reclamar, eles davam 
ordem de prisão. A ANTT, que é um órgão regulador, deveria incentivar a 
concorrência, baixar o preço, para aumentar a qualidade. A ANTT, em todo 
feriado que tem, vem aqui para inibir, dizendo que a empresa é irregular. A 
empresa estava com a autorização de viagem emitida pela ANTT e eles não 
quiseram nem olhar, porque a ordem era prender. E se estiver tudo certo, eles 
olham para o pneu do carro e dizem que está careca e prende. Mas, foi um 
feriadão em que a empresa do monopólio queria faturar. Retiraram também 
os ônibus da linha de Itacoatiara, que são ônibus inferiores e colocaram 
para rodar para cá. E as pessoas têm que se submeter a isso. Então, quero 
agradecer por ter trazido esse tema, pois envolve a população de Roraima, 
pois as pessoas precisam ter o direito de escolha, direito de ir e vir. E, quanto 
mais empresas tiverem melhor, pois a população vai poder ganhar devido a 
melhores preços e melhor qualidade. Muito obrigado 
 O Senhor Deputado George Melo continua. – Quero dizer que 
quando andamos pelas estradas vemos aqueles ônibus de dois andares super 
novos, encostados, presos. É de doer o coração! Eu quero já antecipar que 
vamos votar ainda hoje, a pedido do Deputado Jean Frank, uma Moção 
de Repúdio, encabeçada por este Deputado, e tenho certeza que todos os 
Senhores Deputados votarão favorável, para que isso tome proporções fora 
desta Casa. Concedo um aparte ao Senhor Deputado Coronel Chagas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas. – Eu 
queria ratificar tudo que Vossa Excelência trouxe a esta tribuna hoje e dizer que 
esse problema do monopólio aqui praticado é sério, e com o apoio da ANTT. 
Isso faz elevar o preço porque não há concorrência e Vossa Excelência deixou 
isso bem claro. Trechos com a mesma distância em outros estados custam, no 
máximo, oitenta reais. No Rio Grande do Sul chega a custar sessenta reais, 
Deputado Rodrigo jucá, porque lá tem concorrência, são diversas empresas 
que disputam e a disputa é na lei do mercado. O cliente procura aquele preço, 
de acordo com o seu bolso. Então, há empresas que praticam sessenta reais, 
o conforto do ônibus é um; aquela empresa que pratica oitenta reais já é um 
ônibus com um conforto maior, ônibus leito. Isso não acontece aqui em razão 
desse monopólio. Então, é uma situação que interessa a sociedade roraimense e 
Vossa Excelência está de parabéns, conte com o nosso apoio. Eu acho que esta 
Casa deveria estudar uma medida legal, através da Comissão de Transporte, 
muito embora sejam rodovias federais. Eu acho que isso afeta o cidadão 
roraimense, e nós podemos, enquanto poder constituído, no sentido de abrir 
isso à livre concorrência. Parabéns pelo tema que trouxe a esta Casa! 
 O Senhor Deputado George Melo continua. - Só para registrar o 
que já foi dito pelos colegas, Deputado Chagas. Esse contrato, desde 2008, 
já não existe mais. É um monopólio que não existe, monopólio de boca, 
protecionista. Em virtude disso, queremos deixar o nosso repúdio e dizer que 
na próxima licitação não seja mais admitido monopólio, que outras empresas 
possam participar e ter sua parcela de contribuição a este serviço.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço. 
Obrigado Deputado, por me conceder o aparte. Senhor Presidente e demais 
colegas, quero me juntar a Vossas Excelências e dizer que viajei na quinta 
feira para o interior e me surpreendeu a quantidade de ônibus presos na 
Polícia Rodoviária, arbitrariamente, sem necessidade, por grupos que querem 
comandar este Estado como se fosse propriedade. Então, fazendo parte da 
Comissão de Aviação e Transportes e Obras da Assembleia Legislativa, na 
qual o Presidente é o Deputado Flamarion Portela. Quero me juntar a Vossa 
Excelência para fazermos uma comissão e junto irmos ao Ministério Público 
Federal e às esferas federais para derrubar esses interesses escusos e pessoais 
de prejudicar o Estado. Parabenizo Vossa Excelência e solicito ao Presidente 
Chico Guerra que agilize essa comissão para que possamos libertar o Estado 
de mais uma proibição, que acredito indevida. A EUCATUR não tem mais 
o monopólio dessa linha para Manaus, e não pode está trazendo gente de 
fora para prender ônibus. As empresas estão dando emprego e crescimento 
para o Estado de Roraima, e para que possamos crescer temos que fortalecer 
nossas empresas daqui. A Empresa Cascavel não é daqui e leva o lucro para 
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fora daqui. O que queremos é que os lucros sejam investidos aqui em nosso 
Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo continua. Deputado Gabriel, 
nós vamos fazer o repúdio, até porque o Ministério Público Federal não é 
obrigado a nos dá nenhuma explicação por ser um órgão federal, mas nós 
vamos votar neste plenário uma nota de repúdio para que eles saibam da 
nossa insatisfação e que estamos atentos a essa ação, que não concordamos. 
Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Senhora Presidente, caros 
colegas Deputados, quero saudar a todos que estão aqui na platéia nos 
assistindo nesta manhã.
 Eu vim aqui, Senhor Presidente, para tratar de um assunto, 
Deputado Erci, que para minha surpresa o feriado da Páscoa parece não ter 
sido um bom feriado para o setor de transporte do nosso Estado. Primeiro, 
tivemos e atuação arbitraria e ditatorial da ANTT, que já foi exposta aqui pelo 
Deputado George Melo e Deputado Remídio. Para surpresa de todos, a ANTT, 
na quinta-feira a exemplo de uma polícia alemã da época do nazismo, fechou 
sem nenhuma determinação judicial e sem nenhum processo administrativo 
que amparasse as portas da empresa AMATUR, proibindo seu funcionamento, 
fazendo com que o monopólio, que não é amparo por lei, monopólio que 
inclusive estabelece sem contrato, pudesse ocorrer na linha de ônibus que 
leva todos os dias centenas de passageiros para o Estado do Amazonas. Como 
se não fosse suficiente, fui surpreendido assim como diversas pessoas foram 
surpreendidas, no decorrer do final de semana, por uma matéria publicada no 
dia 20 de abril no Jornal Folha de Boa Vista, com o titulo “União determina 
cancelamentos de vôos para Roraima”. O Jornal Folha de Boa Vista cita 
como fonte o empresário Ricardo Peixoto, hoje Presidente da ABAV, em 
Roraima. A matéria cita o empresário Ricardo Peixoto como fonte, dando a 
informação que a redução dos voos aqui para Roraima poderia ocorrer em 
até 100%, para que fossem remanejados para outros Estados, com maiores 
volumes de passageiros, na cobertura da Copa do Mundo. Roraima, que é um 
Estado mais setentrional desse país, que se liga ao restante do Brasil por uma 
única BR e pelos poucos voos que saem da nossa capital todos os dias, são 
apenas cinco voos diários, foi atingido pelo Governo Federal, que nos pune 
sem que tenhamos feito nada para receber essa punição, ou nos pune sem que 
tenhamos sido ouvidos. Não só eu, mas milhares de pessoas se manifestaram 
e se mobilizaram através dessa matéria vinda da imprensa e dessa mobilização 
feita pelo Peixoto. Na verdade, essa matéria foi iniciada pela imprensa. A 
imprensa, investigando as causas desses sumiços de voos aqui em nosso 
Estado, e através do Ricardo Peixoto, para saber maiores informações, se 
deparou com uma situação extremamente grave e muito pouco esclarecida. 
Então nós nos manifestamos, assim como diversas pessoas, e rapidamente, 
no dia 21, o Governo Federal correu para que pudesse enviar uma nota à 
imprensa para tentar se pronunciar e se esclarecer sobre o assunto.
 Na verdade, a nota que foi emitida pela Secretaria de Aviação 
Civil da Presidência da República nega que os voos serão cancelados. 
Tanto a matéria original da Folha quanto o meu pronunciamento, ou a 
dúvida, ou manifestação do Ricardo Peixoto, ou quem quer que seja não 
ataca a Secretaria de Aviação Civil, porque não é dela a responsabilidade 
para distribuir os lotes de voos ou autorizar nenhuma empresa de transporte 
aéreo, e também não é da Secretaria Civil a responsabilidade de fiscalizar 
se os voos estão ou não acontecendo; essas atribuições competem à ANAC. 
A ANAC sim tem sido o alvo das nossas manifestações. Então, o governo, 
por meio da SAC, se prontificou a dizer que os voos não seriam cancelados, 
mas ontem novamente o Jornal a Folha trouxe mais uma matéria: “vôos 
para Roraima serão cancelados”, e por que eu disse que o Jornal Folha não 
errou, porque, de fato, ela não errou. A gente precisa fugir da retórica, a gente 
precisa fugir de ficar preso ao significado das palavras colocadas e precisamos 
sim nos ater aos fatos que estão ocorrendo. Talvez os voos não venham a 
ser cancelados por determinação de alguém, mas a regulamentação que o 
Governo Federal fez para as cidades sedes da Copa do Mundo irá inviabilizar 
qualquer funcionamento dos voos que atendam o Estado de Roraima, tal 
como fazem hoje. Hoje pela manhã, fui conversar com o Peixoto, fui tentar 
entender um pouco mais do que era o que estava acontecendo e tive uma 
informação dele que ainda não foi anunciada, de que, na verdade, o Governo 
Federal, por medidas de segurança, está proibindo que cidade sede de Copa 
do Mundo receba voos antes e depois dos horários dos jogos. Aí Roraima vai 
ficar inviabilizado em ser atendido pelos voos que atendem hoje. A matéria 
de ontem do Jornal Folha de Boa Vista traz inclusive um esclarecimento da 
companhia aérea TAM. A TAM, na sua nota à imprensa, inclusive lamenta 
os transtornos causados aos passageiros, e disse que novas mudanças podem 
ser feitas. Diz que cabe ao passageiro ou ser rebocados ou escolher um 
novo voo. A TAM admite que no período de copa, Deputado Erci, ela não 
nos atenderá, e cabe aos nossos passageiros procurar outro voo ou pedir o 
dinheiro de volta. E hoje pela manhã o Peixoto me deu uma informação 
que foi alarmante: mais de quatro mil passageiros com passagens aéreas 

compradas em nosso Estado estão tendo que trocar seus voos porque não 
serão atendidos pelas companhias aéreas que prestam serviços para nosso 
Estado. É uma situação extremamente delicada, complexa, e que, na verdade, 
o Governo Federal correu para dizer que nenhum voo seria cancelado, mas 
também não disse a história toda. E, ao não dizer a história toda, sequer 
ofereceu uma solução para o problema. Acho que devemos ter uma solução 
para o problema, nem que essa solução seja da mudança dos horários que 
atendem Roraima, ou que essa mudança seja alteração da regulamentação 
que proíbe aviões de pousarem na cidade de Manaus perto dos horários dos 
jogos. Essa limitação precisa ser menor. A ANAC precisa entender que, ao 
proibir aviões de pousar na cidade de Manaus, eles estão proibindo qualquer 
avião saindo de Boa Vista, porque todo voo que sai de Boa Vista pousa em 
Manaus. Nós não recebemos voos diretos de nenhum outro estado brasileiro. 
Todo e qualquer voo que sai da cidade de Boa Vista tem como destino a cidade 
de Manaus. Ao proibir que esses aviões pousem na cidade de Manaus, perto 
dos horários, inclusive já pedi uma cópia dessa portaria da SAC dos horários, 
salve engano essa proibição ela vai de sete horas antes e sete horas depois 
dos voos, mas eu quero confirmar isso com cópia da portaria, que eu ainda 
não tive acesso, nós ficaremos inviabilizados de voar nos voos que temos 
hoje. A função da ANAC, como agência reguladora e de fiscalização, não é 
autorizar que os voos saiam de Boa Vista, que simplesmente as companhias 
aéreas retirem os voos de Boa Vista, porque eles não vão mais poder voar 
nos horários em que voam atualmente no período de copa. A função da 
ANAC é determinar e exigir das companhias aéreas que vislumbrem uma 
solução. Aterem os horários de seus vôos, para que elas trabalhem no horário 
adequado. O que não pode acontecer é ficarmos isolados aqui, isolados por 
terras e pelo ar. Não podemos viver nessa insegurança e com o nosso direito 
de ir e vir limitados. Então, vejam. Eu quero aqui, antes de tudo, trazer a 
minha indignação com o desleixo com que essa situação está sendo cuidada, 
e trazer a minha indignação com a falta de informação transparência com que 
o caso está sendo tratado, porque em nenhum momento, isso foi trazido, a 
não ser agora no final de semana, nessa crise que estamos tendo de transporte 
aqui no nosso Estado. Que realmente seja dada uma solução pela ANAC até 
porque é papel dela fiscalizar e exigir que os voos estejam sendo prestados e 
oferecidos aqui em Roraima. Ela não pode permitir que uma companhia aérea 
simplesmente deixe de fazer o seu papel. Não é para isso que ela serve, não 
é esse o papel dessa agência, e sim garantir que o serviço seja bem prestado. 
Eu quero pedir a esta Casa que se manifeste, por meio da Presidência, que 
peça um esclarecimento por parte da gerência regional da INFRAERO aqui 
no Estado de Roraima e também pedir que entre em contato com a ANAC 
para saber o que está acontecendo. 
 Para finalizar, quero aqui citar um fato dentro do tema, mas para 
que a gente não tenha a sensação de que estejamos sendo enganados. A matéria 
de ontem da Folha, ou a matéria de hoje do site da Folha diz que durante 
todo o final de semana não havia disponibilidade de voos para Manaus, e 
outras cidades... Ontem, inclusive por curiosidade, a jornalista que estava 
pesquisando os preços das passagens, viu que começaram a surgir vagas em 
voos que antes não estavam disponíveis e não existiam. Então, vejam! Nós 
não podemos ser enganados por isso. Inclusive o Ricardo Peixoto me alertou 
para uma situação que pode ocorrer, sobre o vôo que está sendo ofertado 
nas companhias aéreas e não está havendo disponibilidade de passagem 
por um bloqueio no sistema que pode não disponibilizar as passagens para 
serem vendidas. Então, esta é uma situação que precisamos ficar alertas. É 
necessário que a nossa bancada federal em Brasília se posicione sobre esse 
assunto, exigindo esclarecimento de quem precisa fazer um trabalho bem 
feito e que, na verdade, não está fazendo o trabalho que deveria fazer. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Zé Reinaldo. – Só 
para associar o meu sentimento a Vossa Excelência pela sua condição de 
preocupação. Nós não podemos permitir que um Estado que já é isolado por 
uma corrente, que não permite acesso ao nosso Estado vizinho no horário 
que você viaja até com mais tranquilidade, que é à noite, a sociedade está se 
manifestando e perguntando o que nós devemos fazer para ajudar e não para 
criar um caos ao nosso Estado. Vários estudantes já se manifestaram, através 
das redes sociais também, fora os críticos que ainda não sabem o que estão 
criticando. Desde que saiu essa matéria que há uma manifestação geral, e da 
mesma forma que há críticas, há também elogios à sua pessoa, porque Vossa 
Excelência saiu na frente, mostrando que tem preocupação com a sociedade 
do seu Estado, acima de tudo, com a vontade das pessoas em querer participar 
de um dos momentos mais gloriosos do nosso país, de um dos esportes mais 
amados do nosso pais, que é o futebol. E nós não podemos permitir, de forma 
alguma, que isso possa acontecer. Já houve várias ameaças para ver se as 
pessoas se acomodam. Como Vossa Excelência saiu na frente, 80% a seu 
favor e uma minoria que sempre vai reclamar de alguma coisa. Mas o que nós 
queremos dizer é que, enquanto Poder Legislativo, nós associamos os nossos 
sentimentos à sua preocupação, que é a mais correta, a de defesa nosso Estado.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá, continua. – Agradeço o seu 
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aparte e quero complementar. Na verdade, quantas pessoas saem de Roraima 
para receber um tratamento através de TFD, porque têm uma doença e 
não podem ser tratadas no nosso Estado, porque muitas vezes não temos a 
especialidade correta! Quantas pessoas precisam voltar para o nosso Estado 
porque estão fazendo um tratamento fora daqui, e vão ficar sem voo porque 
não vão poder voltar para o nosso Estado porque as companhias aéreas 
não estarão oferecendo esse serviço! Quantas famílias vivem separadas 
em estados diferentes e se encontram em Roraima e, às vezes, famílias que 
passam 15, 20 anos sem se ver e compram a passagem aérea para ver o seu 
parente! Quantos negócios são fechados aqui com empresas que vêm de fora, 
e que vêm fazer negócio aqui no nosso Estado. Então, na verdade, essa é uma 
situação por demais complexa, e além de tudo nós não fomos nem ouvidos 
sobre isso. O Governo Federal tratou Roraima como Território! Nós sequer 
fomos ouvidos. É aquela história: “Vamos dá um migué, se passar passou, 
se colar colou”, depois já aconteceu, e não tem mais o que ser feito.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jean Frank. - Vossa 
Excelência foi muito feliz na sua abordagem. É nossa responsabilidade e 
obrigação cobrar atitude e exigir respeito com o nosso Estado. Realmente 
o que eu tenho visto é que o PT não tem respeito pelo Estado de Roraima. 
Primeiro, nós não temos o direito de ir e vir de Manaus, porque a BR 174 é 
fechada das 18 horas até as 6 do dia seguinte. Se houver alguém passando mal 
em Boa Vista, ou vários estudantes daqui, que estudam em Manaus, eles não 
podem vir para cá nesse horário porque somos proibidos. O PT nos tirou esse 
direito. Nós temos agora a questão dos ônibus, porque tiraram uma empresa 
que é genuinamente roraimense, que gera emprego, abastece no Estado de 
Roraima, mas não pode mais circular na BR 174, no trecho Manaus. 
 Agora vem a situação dos voos. Eu estava comentando com meu 
amigo Erci, dizendo que nós teríamos que nos mudar para Manaus: primeiro 
que não tem como passar na reserva depois das 18 horas; segundo, estão 
tirando os ônibus; terceiro, daqui a pouco não vai mais haver voos. Parabéns 
pelo discurso de Vossa Excelência e ter tido a coragem de tratar esse assunto.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá, continua. - O que precisamos 
fazer é elevar o coro contra esse tipo de situação, que é extremamente complicada.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio. – Quero 
somar a Vossa Excelência e dizer que, se isso realmente proceder, qualquer 
possibilidade que seja levantada de tirar os nossos voos, que já são tão poucos, 
com uma tarifa caríssima, e não tem como sair se não passar em Manaus. 
Quero somar a Vossa Excelência nesse protesto. Esta Casa tem que tomar 
uma providência o mais rápido possível na defesa da nossa gente, da mesma 
forma a bancada federal. Eu acho que neste momento nós temos que avocar a 
bancada federal, os senadores e deputados federais, pedir uma audiência pública 
com a ANAC, se for o caso até com a Presidente. Força política nós temos 
para isso. Se nós pegarmos aqui, hoje temos 3 senadores de grande relevância, 
dos quais 2 são do Governo Dilma. O Senador Romero Jucá, vice-líder do 
Governo, tem influencia fortíssima, da mesma forma o Senador Mozarildo. 
Então, nós temos força para mudar essa situação. Eu acho que não é hora de 
tentar achar o culpado. Eu apoio o meu partido, que apoia o Governo Federal, 
mas não concordo com isso, assim como o partido de Vossa Excelência apoio 
o Governo, mas não concorda com isso. Eu acho que é algo maior do que 
o PT, PMDB ou PC do B, o problema está acima de qualquer partido. Não 
temos que transformar a questão em culpa de partidos, é algo de interesse da 
sociedade, independente da cor partidária. Eu acredito que força política tem, 
o que está faltando é sair das bancadas, e por isso Vossa Excelência traz a 
discussão, é o primeiro passo, é isso, e encontrou o apoio na sociedade. Nós 
percebemos isso nos comentários da Folha de Boa Vista, nas redes sociais. 
O povo não espera outra coisa de qualquer um parlamentar desta Casa, ou da 
bancada federal se não for uma solução para resolver essa questão o quanto 
antes, bem como a questão da corrente que é colocada na entrada da reserva. 
É preciso que se resolva. Eu também não concordo com isso, mas me parece 
que a gente se acomodou com aquela corrente na saída e entrada de Roraima. 
Está judicializado, e eu espero que um Juiz se manifeste e a sociedade cobre da 
justiça o quanto antes a retirada daquela corrente o quanto antes. Então, quero 
me somar a Vossa Excelência e dizer que nós temos força e eu quero avocar as 
nossas lideranças políticas do nosso Estado, começando pelo Senador Romero 
Jucá. Já entramos em contato com a Senadora Ângela, e o que estiver ao meu 
alcance eu farei. Parabéns, obrigado!
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá, continua. - Obrigado 
Deputado, Vossa Excelência falou muito bem, até porque esse é um problema 
do nosso Estado, não é um problema partidário, mas eu reforço o pedido 
de Vossa Excelência e reforço que os nossos deputados façam contato com 
a bancada federal de seu partido para que possam nos ajudar a mudar esse 
cenário que nós não podemos aceitar calados.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço. – Quero 
também me juntar a Vossa Excelência em seu pronunciamento e também 
dizer que Roraima não pode mais pecar com mais uma proibição de ir e 
vir. Nós já somos albergados involuntariamente a metade do ano, porque 

somos tolhidos de passar após as 18 até às 6 horas do dia seguinte na divisa 
do Amazonas. Vamos nos unir, vamos deixar as divergências partidárias de 
fora e vamos nos unir como parlamentar, como povo de Roraima, porque 
precisamos do direito de ir e vir. Disse muito bem o Deputado Jean, se Deus 
nos livre que se nesse dia tiver que sair qualquer uma pessoa, que seja do 
Estado de Roraima com problemas de saúde para os grandes centros, como 
vão fazer, esperar terminar a Copa do Mundo? Não podemos aceitar essa 
situação, vamos à Justiça, buscar apoio dos nossos líderes em Brasília, para 
que façamos uma corrente de solidariedade ao povo do Estado de Roraima 
para que ele possa ficar livre para ir e vir no período da Copa do Mundo. Muito 
obrigado! Parabéns por trazer o tema à tribuna da Assembleia Legislativa.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua. – Obrigado, Deputado 
Gabriel, pelo aparte de Vossa Excelência. Quero agradecer a tolerância da Mesa 
e dizer que se a gente continuar com essa união, com esse tipo de posição, 
essas arbitrariedades não ocorrerão, e cada um, inclusive o Governo Federal 
vai fazer o seu papel, ou então é melhor voltarmos a ser Território, porque ficar 
recebendo medidas dessa natureza não podemos aceitar. Obrigado a todos.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados aqui presentes, senhoras e senhores presentes em nosso 
auditório. O assunto que os Deputados George Melo e Rodrigo Jucá trouxeram 
para opinião pública é muito grave. Ainda tem outro detalhe, Deputado Rodrigo. 
No momento em que tiver o deslocamento das aeronaves que estão 
transportando as seleções para jogar na Arena da Amazônia, no Estado do 
Amazonas, o espaço aéreo vai ser interditado. Se todos os voos nossos 
dependem de Manaus, isso quer dizer que durante um longo período, no dia 
dos jogos, nós não vamos ter voos. Pior ainda, se tiver algum tipo de acidente 
grave aqui e precisarmos nos deslocar através de uma UTI ou através de um 
avião para salvar vidas, e isso tem acontecido no nosso Estado, o espaço aéreo 
vai estar fechado. A situação é muito mais grave. Mas, quero aproveitar este 
momento e venho colocando isto aqui na tribuna, pois vamos ter uma reunião 
da UNALE em Brasília, no início de maio, e Vossa Excelência pediu à 
Presidência da Casa que formassem uma comissão para irmos juntos à nossa 
bancada no Congresso Nacional, pedido este que já fiz em várias vezes que 
me posicionei aqui. A lei dos agentes de saúde, que nos interessa e interessa 
aos quinze prefeitos do Estado, está para ser votada e não participamos de 
nada, tendo inclusive três senadores do Estado que fazem parte da bancada de 
situação do Governo. A gente pode explorar ainda mais, no bom sentido, o 
apoio político para esta lei que tanto interessa ao nosso Estado. A PEC 111 
está pronta para ser votada, só está faltando uma pressão nossa junto à bancada 
de Rondônia. Nossos colegas que vão estar na UNALE podem pedir apoio 
para os deputados de Rondônia, do Amazonas, porque quando o Amazonas 
precisa votar a ampliação do prazo da Zona Franca de Manaus nossa bancada 
fecha em peso com eles. No entanto, ficou fora da votação às Áreas de Livre 
Comércio e na semana passada coloquei isso aqui na tribuna, da nossa 
preocupação em prorrogar as Áreas de Livre Comércio, que beneficia o Estado 
de Roraima. Caso não seja prorrogada, Deputado Erci, o custo será em torno 
de dezessete ou dezoito por cento nos nossos produtos. A da Zona Franca 
passou em primeiro turno, e fiz este alerta aqui, para que esta Casa tomasse 
uma posição para que não ficasse na retórica sobre a ampliação do prazo das 
Áreas de Livre Comércio. A prorrogação da Zona Franca já vai para segundo 
turno e as áreas que nos interessam ainda não. Por que não nos juntamos ao 
Amapá, ao Acre, ao Amazonas, Rondônia, que têm Áreas de Livre Comércio 
que vão vencer junto com a nossa? Por que não aproveitar a UNALE para 
tomarmos uma posição sobre as dívidas do Estado? Venho falando isso desde 
o ano passado. A área técnica que estava discutindo a matéria aqui no governo 
não sabia que ainda existia dívida do Território que o Estado está pagando. A 
dívida do sistema habitacional tem recolhido do FPE, todos os meses, cento 
e cinquenta mil reais e não acaba nunca. Já são mais de vinte e cinco anos que 
a gente paga dívida que não é do Estado e sim do Território e venho alertando 
na tribuna todos esses temas que são de fundamental importância para o Estado 
e para a população de Roraima. Mas, outro assunto que trago a esta Casa é 
sobre o Programa Mais Médicos. O Governo fecha um acordo com o Governo 
Cubano onde pagará aos médicos cubanos o valor equivalente de R$ 1.500,00 
a R$ 2.000,00, incluindo aí médicos cubanos, argentinos, venezuelanos e 
outros, sendo que aqui no nosso Estado temos médicos cubanos que já estão 
com sua situação regularizada com Cuba, pois já são casados e têm filhos 
brasileiros, e não podem participar do Programa Mais Médicos. Isso eu não 
consigo entender, pois precisamos de médicos no Uiramutã, no Caroebe e 
esses médicos estão dispostos a trabalhar nessas regiões aonde a maioria dos 
médicos não quer ir. Mas, por não ter o contrato com o Governo de Cuba, 
porque eles saíram daquela ditadura, fugindo, para viver em um País 
democrático e livre como o nosso, não podem exercer a medicina no Programa 
Mais Médicos. Eu me recordo, quando Prefeito de Iracema e como Presidente 
da Associação dos Municípios, fiz um contrato para trazer médicos cubanos 
e acabei levando um processo. Muitos desses médicos ficaram aqui no Estado, 
constituíram família, tem filhos brasileiros e não podem exercer a medicina. 
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Isso é um contraditório do governo que Vossa Excelência apóia, do Governo 
do PT, que defende os trabalhadores. Como vejo Vossa Excelência defender 
veementemente aqui a classe trabalhadora e temos médicos aqui dispostos a 
trabalhar no Uiramutã, no Caroebe, no Entre Rios, com filhos brasileiros, mas 
não podem porque o programa só pode fazer o convênio com uma ONG que, 
por sua vez, faz o contrato com o Governo Cubano, mas os cubanos que estão 
no nosso País não podem participar do Programa Mais Médicos. Quer dizer, 
temos médicos no Estado que podem servir a nossa população e o Brasil tem 
que gastar uma nota preta para trazer médicos de Cuba, em detrimento dos 
cubanos que já estão aqui. Então Senhor Presidente, é difícil de entender que 
o médico que sai da Venezuela, da Argentina, pode ser médico do Programa 
Mais Médicos. Um médico da Nicarágua também pode participar do programa, 
e um médico que buscou sua liberdade de um sistema ditatorial não pode 
buscar? Fizemos uma estrada panamericana onde o único local da estrada 
panamericana em um acordo internacional que o Brasil participou, que tem 
horário para passar e horário em que é proibido passar, quer dizer, o peruano, 
o boliviano que precisa usar a estrada panamericana onde parte dela é BR-174, 
não pode passar a hora que quiser. Então, é uma série de absurdos do Governo 
Brasileiro. Eu não falo só do Governo atual não. É como disse o Presidente 
Lula: “400 mil habitantes; 200 mil eleitores. Só a USP de São Paulo tem mais 
eleitor do que isso”. Isso não interessa para a gente. Nós somos brasileiros e 
não somos tratados como deveríamos ser. Já coloquei aqui o problema da 
Universidade Federal de Roraima; do Curso de Medicina. O Estado do Pará 
e o Estado de Rondônia não fizeram o ENEM porque sabem que os estudantes 
de medicina são prejudicados. Não tem como a gente competir com os 
estudantes de medicina de São Paulo. O estudante de São Paulo, que pega a 
melhor escola do Brasil no segundo grau, vai competir com o meu filho que 
estudou numa escola pública aqui de Roraima. Não dá para competir! Nós 
somos brasileiros. O tratamento que o Governo dá aos seus filhos é igual, mas 
nós somos desiguais porque as regiões brasileiras são desiguais. E nada foi 
tomado. Fiz uma carta; quebrei o protocolo quando a Ministra esteve aqui, 
colocando essa situação do ENEM, que discrimina os estados mais pobres, 
que têm menos população. Não tem como a gente competir nos cursos tops 
brasileiros. Ao contrário, os grandes estados com populações maiores, vêm 
aqui e tomam as nossas vagas. Agora mesmo nós estamos assistindo essa coisa 
igual ao ENEM. Os estados maiores vão ter mais voos, e têm que cancelar dos 
estados menores para beneficiar os grandes estados. O argumento mais forte 
é que não há avião para atender todo mundo. Não abriram a aviação civil para 
o mercado internacional. É aquela história do pacotinho fechado, como está 
ocorrendo agora com o transporte rodoviário. Sobre isso, Deputado, eu vou 
me posicionar desde já contra a agência reguladora aqui no Estado. A agência 
de transporte não resolve e não facilita a vida do cidadão. E ela foi criada para 
isso, para regular. O que a gente tem visto aqui? As agências que foram criadas 
no Brasil muito mais defendem o monopólio do que o cidadão brasileiro. E 
aí, como é que vamos votar aqui mais um órgão burocrático que eu não sei se 
vai beneficiar o povo de Roraima. Eu não tenho nenhuma garantia. O que eu 
tenho visto aqui é você vai para a agência de saúde, para a agência de transporte. 
A gente não vê Doutor Erci, como o Senhor colocou na semana passada, qual 
é a vantagem de terem sido criadas essas agências para regular e defender o 
interesse do cidadão brasileiro. E pelo que estamos assistindo, elas têm 
defendido o interesse da minoria, da elite que comanda setores estratégicos da 
economia do Brasil. 
 Então, não vejo nenhum sentido, não estou convicto de votar 
e aprovar essa agência reguladora, cujo projeto está aqui na Casa para ser 
votado. O que a gente tem assistido Deputado Jean, em nível nacional, é o 
contraditório, é o inverso. O Deputado Rodrigo colocou aqui o problema das 
agências. E se nós formos entrar no problema da saúde, em outros setores, 
no sistema de água, não vai ser diferente.
 Então, eu queria registrar aqui, primeiro, o apoio e a posição 
do Deputado Rodrigo. Peço que a Presidência crie essa comissão, mas que 
não trate em Brasília, agora, na reunião da UNALE, só do problema do 
transporte aéreo, que trate desses problemas que foram colocados aqui na 
Casa, o problema da dívida. Deputado Rodrigo, eu conversei com o seu pai 
numa reunião no Palácio. Parte da equipe técnica não sabia que ainda existe 
dívida do território que não tinha sido renegociada, e que nós descontamos 
em nosso FPE todo dia 10. Só do sistema educacional tem em média 650 
mil. Aí entra Previdência, FGTS. Naquela época, os mais antigos sabem que 
era carteira assinada, era sistema seletivo. São dívidas do Território que o 
Estado está pagando. Eu fiz esse levantamento há um ano e meio. Lógico que 
precisa ser corrigido para ser colocado numa pauta de discussão. É preciso 
que a nossa Casa tome essa posição em Brasília, não só em relação à Aviação 
Civil, mas todos os sistemas que são de interesse do Estado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Não havendo mais 
nenhum Deputado inscrito para o Grande Expediente, passamos para a 
Ordem do Dia com a discussão e votação, em turno único, do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 06/14, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 

ao General de Brigada José Luiz Jaborandy Rodrigues, Comandante da 1ª 
Brigada de Infantaria de Selva”, de autoria do Deputado do Coronel Chagas; 
Moção de Repúdio nº 005/14, aos atos da Empresa de Transporte União 
Cascavel- EUCATUR, contra empresas roraimenses que atuam no mesmo 
segmento de serviços, cujas ações provocam constrangimentos e prejuízos 
à população roraimense, especialmente por não poder escolher a empresa 
através da qual possam se deslocar no trajeto Boa Vista/Manaus/Boa Vista, 
visto que em nenhum momento nenhuma empresa detém a concessão pública 
para a realização do serviço, enquanto aquela detém o monopólio oficial, de 
autoria do Senhor Deputado George Melo.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 06/14 e o Parecer da Comissão de 
Constituição, Justiça e Redação Final.
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – (Lido o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 06/14 e o Parecer da Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 06/14. Não havendo nenhum Deputado 
que deseje discutir o Projeto, coloco-o em votação. A Votação será nominal/
eletrônica. Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam a matéria e, 
votando não, rejeitam-na.
 Solicito a abertura do painel para a votação.
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 06/14, pela 
maioria absoluta dos Deputados presentes.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da 
Moção de Repúdio n° 05/14. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – (Lida a Moção 
de Repúdio nº 05/14).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
a Moção de Repúdio nº 05/14. Não havendo nenhum Deputado que deseje 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A Votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovada.
 Informo aos Senhores Deputados o teor da Resolução n° 016/14, 
que “cria Comissão Especial Interna para analisar e emitir parecer à proposta 
de emenda à Constituição n° 04/14”, composta pelos Senhores Deputados: 
Coronel Chagas, George Melo, Jânio Xingú, Gabriel Picanço e Naldo da 
Loteria; Resolução n° 017/14, que “cria Comissão Especial Externa, para 
analisar a indicação do nome da Senhora Viviane Gomes Lima, indicada 
para exercer o cargo de Diretora Executiva de Planejamento, Administração 
e Finanças da Agência Reguladora de Serviços Públicos Delegados do Estado 
de Roraima – ARESD/RR e sabatiná-la, formada pelos Senhores Deputados: 
Brito Bezerra, Zé Reinaldo, Chicão da Silveira, Ângela Águida Portella 
e Marcelo Cabral; Resolução n° 018/14, que “Cria Comissão Especial 
Externa, para analisar a indicação do nome do Senhor Marcelo Marcos 
Levi de Andrade, indicado para exercer o cargo de Presidente da Fundação 
Estadual de Meio Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Roraima 
– FEMARH, e sabatiná-lo, formada pelos Senhores Deputados: Ionilson 
Sampaio, Jânio Xingú, Brito Bezerra, Naldo da Loteria e Gabriel Picanço 
e a Resolução n° 019/14, que “cria Comissão Especial Externa, para analisar 
a indicação do nome do Senhor Cícero Hério Carreiro Batista, indicado 
para exercer o cargo de Presidente da Companhia de Desenvolvimento de 
Roraima - CODESAIMA e sabatiná-lo, formada pelos Senhores Deputados: 
Mecias de Jesus, Joaquim Ruiz, Coronel Chagas, Soldado Sampaio e 
Erci de Moraes.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia desta Sessão, 
passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra 
no Expediente de Explicações Pessoais, informo aos senhores Deputados que 
fazem parte da Comissão Especial Interna, criada através da Resolução n° 
007/14, que tem por objeto a sabatina da titular da UNIVIR, professora Tunica, 
e estão convocados os senhores Deputados Brito Bezerra, Chicão da Silveira 
e George Melo para a reunião extraordinária desta Comissão no dia 23 de 
abril, às oito horas, portanto amanhã, na sala de reuniões deste Poder, onde, na 
oportunidade, sabatinaremos a Senhora Antônia Vieira Santos, indicada pelo 
Poder Executivo ao cargo de Reitora da Universidade Virtual de Roraima – 
UNIVIRR. Então, os Senhores Deputados que fazem parte desta Comissão 
estão, desde já, convocados para a sabatina amanhã em Sessão Extraordinária, 
às oito horas, na Sala de Reuniões deste Poder. E, não havendo mais nada a 
tratar, dou por encerrada a presente Sessão, convocando outra para o dia 23 de 
abril, à hora regimental. Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ângela 
Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Gabriel 
Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Remídio Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 23/04/2014



11BOA VISTA, 13 DE MAIO DE 2014

OUTRAS PUBLICAÇÕES - ESCOLEGIS



12  BOA VISTA, 13 DE MAIO DE 2014


