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ATOS ADMINISTRATIVOS

DA PRESIDÊNCIA: ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO/CPL-ALE-RR
COMUNICADO

PROCESSO: 014/ALE/2014
NATUREZA: Tomada de Preço nº 002/2014
OBJETO: Despesas com serviços de Dedetização para atender a ALE/RR 
e seus anexos no exercício de 2014.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA através da 
Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados o resultado 
do certame licitatório do objeto em epígrafe sagrou-se vencedora a empresa, 
MAKARIOS EMPREENDIMENTOS LTDA CNPJ Nº 10.934.415/0001-96.

Boa Vista-RR, em 07 de julho de 2014
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente / CPL

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÃO Nº 223/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias do servidor MARCUS CEZAR 
GORBACHEV CRUZEIRO DE HOLANDA, matrícula 013932, 
referentes ao exercício de 2013/2014, marcadas para o período de 01/07/2014 
a 30/07/2014, para serem usufruídas posteriormente, conforme Memo 
nº071/2014 - Consultoria Geral.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de Julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 224/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
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conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE

 Art. 1º SUSPENDER férias da servidora MARIA AURILENA 
DE LIMA FAGUNDES, matrícula 00021, referentes ao exercício de 
2013/2014, marcadas para o período de 01/07/2014 a 20/07/2014, para 
serem usufruídas posteriormente, conforme Memo nº016/2014 – Gabinete 
da Presidência
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 225/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º SUSTAR de 17/07/2014 a 31/07/2014 (quinze dias) 
o período das férias da servidora SILVIA LETÍCIA LIMA DA SILVA, 
referentes ao exercício de 2013/2014, marcadas para o período de 02/07/2014 
a 31/07/2014 (trinta dias) por necessidade de serviço, conforme Memo 
nº022/2014 – Superintendência Legislativa, para serem usufruídas no período 
de 15/01/2014 a 30/01/2014 (quinze dias).
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 226/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias da servidora JANICE BARBOSA 
BARROS, matrícula 005388, referentes ao exercício de 2008/2009, 
marcadas para o período de 02/06/2014 a 01/07/2014, para serem usufruídas 
posteriormente, conforme Memo nº006/2014 – Gabinete Naldo.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 227/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias da servidora MARIA JOSÉ 
MESQUITA VIEIRA, matrícula 0010811, referentes ao exercício de 
2013/2014, marcadas para o período de 01/07/2014 a 20/07/2014, para serem 
usufruídas posteriormente, conforme requerimento – RH.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 228/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,
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RESOLVE
 Art. 1º SUSPENDER férias da servidora MARIA NÚBIA 
BEZERRA, matrícula 010916, referentes ao exercício de 2014/2015, 
marcadas para o período de 01/07/2014 a 20/07/2014 (vinte) dias, para serem 
usufruídas posteriormente, conforme Memo nº 112/2014 – GRH.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 229/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR a partir de 01/07/2014, ROBERT GIL 
RODRIGUES ALMEIDA, do Cargo em Comissão de Chefe do Núcleo 
de Registro, integrante do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário 
da ALE nº 1150 de 26/07/2011.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 31/03/2014.

Palácio Antônio Martins, 04 de julho de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 433/2014
 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 WILSON 
FERNANDO BARBOSA DE MELO, Matrícula 009068 para viajar com 
destino a cidade de Manaus-AM, no período de 07.07 a 15.07.2014, com 
a finalidade de tratar de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a 
serviço deste Poder.

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

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 434/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento da servidora ADRIANA MARIA 
SILVA DA CRUZ, Matrícula 000083 para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 07.07 a 16.07.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

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

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 435/2014
 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 LUELLYS GOMES 
LOIOLA, Matrícula 013480 para viajar com destino ao município de 
Rorainópolis, no período de 08.07 a 11.07.2014, com a finalidade de 
realizar levantamento de material na Escolegis daquele município, a 
serviço deste Poder.

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

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 436/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 TORNAR SEM EFEITO a Resolução nº 188/2014, publicada 
no Diário da Assembleia, Edição nº 1796, de 11 de abril do ano em curso, 
que autorizou o afastamento do servidor ROBERTO GIL RODRIGUES 
ALMEIDA, Matrícula 000020 para viajar com destino aos municípios de 
São Luiz do Anauá e São João da Baliza.

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

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA VIGÉSIMA 
QUARTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia dois de julho de dois mil e quatorze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
vigésima quarta 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 o Senhor 
Deputado Gabriel Picanço para atuar como Primeiro Secretário ad 
hoc. Em seguida, solicitou ao Senhor Segundo Secretário, Deputado 
Naldo da Loteria fazer a leitura da Ata da Sessão anterior, a qual foi 
lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro 
Secretário a leitura do Expediente. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
Memo nº 030/14, de 01/07/14, da Deputada Angela Águida Portella, 
justificando sua ausência na sessão plenária no dia 01/06/14. Projeto de 
Lei s/n° /14, de 01/07/14, do Deputado Gabriel Picanço, para o tratamento 
simplificado e diferenciado às microempresas e às empresas de pequeno 
porte, nas contratações realizadas no âmbito da Administração Pública 
Direta e Indireta e dá outras providências. RECEBIDO DO PODER 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental n° 050/14, de 30/06/14, do 
Governo do Estado de Roraima, encaminhando o Projeto de Lei que cria 
o Plano de Cargos Carreiras e Remuneração – PCCR dos servidores das 
áreas de Infraestrutura, Agronomia e Veterinária da administração direta 
do Estado. DIVERSOS: Ofício nº 075/14, de 01/07/14, do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, encaminhando esclarecimentos acerca do 
Anteprojeto de Lei que dispõe sobre a Organização do Quadro de Pessoal 
e o Plano de Carreira dos Servidores do Poder Judiciário do Estado de 
Roraima. Requerimento nº 004 076/2014, de 16/06/14, da Associação 
Sociocultural Sul de Roraima, solicitando Título de Entidade de Utilidade 
Pública Estadual da CULTURARTE. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Gabriel Picanço usou da tribuna para defender Projeto 
de sua autoria que dispõe sobre o tratamento simplificado diferenciado 
às microempresas e às empresas de pequeno porte nas contratações 
realizadas no âmbito da administração pública direta e indireta. Para 
tanto, enumerou diversos benefícios que a aprovação do projeto traria 
tanto para a economia do Estado quanto para as empresas locais. Afirmou 
que o Governo tem dado preferência para empresas de outros Estados, 
as quais levam todo o lucro, enquanto as empresas da capital roraimense 
estão falindo por falta de incentivo do poder público. Finalizou, pedindo 
a colaboração dos Senhores Deputados na aprovação da matéria, pois, 
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estariam ajudando o micro e pequeno empresário na geração de emprego 
e renda, favorecendo o crescimento econômico de Roraima. O Senhor 
Deputado Zé Reinaldo iniciou parabenizando o Governador do Estado 
pelos noventa dias de gestão marcada por iniciativas e projetos que 
visam o bem estar de todos. Segundo o Parlamentar, o Governador 
Chico Rodrigues tem se mostrado um governante incansável e bastante 
determinado a minimizar os problemas do Estado e de sua população. 
Em seguida, falou das visitas aos Municípios do sul do Estado para 
a implementação do Programa Ronda no Interior, com a entrega de 
viaturas e motos que facilitarão o deslocamento de policiais para 
atender as ocorrências, garantindo, assim, a segurança da população. 
Prosseguindo, citou como momento histórico, para a referida região, a 
entrega da segunda companhia dos Bombeiros Militares, composta por 
homens preparados para defender o povo. Após, o Senhor Deputado 
parabenizou a todos que participaram da convenção do PSDB e falou 
sobre a composição da chapa para a Presidência da República e escolha 
dos candidatos que representarão o partido no Estado e em Brasília. 
Finalizou informando a construção de uma ponte no Município do 
Uiramutã, a qual era esperada há trinta anos, e declarou apoio ao atual 
Governador. ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a 
pauta da Ordem do dia: Discussão e votação de Projeto de Lei nº 033/14, 
que “Altera dispositivo da Lei nº 390, de 14 de agosto de 2003, que 
dispõe sobre a remuneração e participação nos Conselhos de Deliberação 
Coletiva da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do Estado 
de Roraima”, de autoria governamental; Projeto de Lei nº 031/14, que 
“Dispõe sobre a criação do Fundo Estadual da Cultura, instrumento de 
financiamento das políticas públicas de cultura de Roraima, de natureza 
contábil e especial e dá outras providências”, de autoria governamental; 
Projeto de Lei nº 035/14, que “Altera Dispositivos e anexos da lei nº 153, 
de 01 de outubro de 1996, e suas alterações e dá outras providências”, de 
autoria do Ministério Público. Discussão e votação, em primeiro turno, do 
Projeto de Lei Complementar n° 008/14, que “Altera dispositivos da Lei 
Complementar nº 130, de 21 de dezembro de 2007, que institui as regiões 
metropolitanas no Estado de Roraima”, de autoria governamental; Projeto 
de Lei Complementar nº 010/14, que dispõe sobre a organização do quadro 
de pessoal e do plano de carreira dos servidores do Poder Judiciário, 
revoga leis e da outras providencias”, de autoria do Tribunal de Justiça; 
Projeto de Lei Complementar n° 011/14, que “Dispõe sobre nova redação 
e revogação de artigos da lei complementar estadual nº 221/14, Código de 
Organização Judiciária do Estado de Roraima”, de autoria do Tribunal de 
Justiça; Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 004/14, que 
“Acresce dispositivos normativos ao Ato das Disposições Constitucionais 
Transitórias – ADCT da Constituição do Estado de Roraima”; Proposta 
de Emenda à Constituição nº 008/13, que “Acresce o art. 27-A e §§ 1º e 
2º ao texto da Constituição do Estado de Roraima” sobre carga horária 
de trabalho ao acompanhante de pessoas com necessidades especiais ou 
idoso, de autoria do Deputado Chico Guerra e vários Deputados. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário 
para que as comissões pudessem emitir Parecer às referidas matérias. Após 
o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a Sessão, solicitando ao 
Senhor Primeiro Secretário fazer a verificação de quórum. Não havendo 
quórum, o Senhor Presidente transferiu as matérias constantes na pauta 
para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, 
não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente declarou encerrada 
a Sessão, convocando outra para o dia 03 de julho, à hora regimental. 
Registraram a presença, na Sessão, os Senhores Deputados: Angela 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Joaquin 
Ruiz, Marcelo Cabral, Marcelo Natanael, Naldo da Loteria, Remídio 
Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 03/07/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2316ª SESSÃO, EM 11 DE JUNHO DE 2014.

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

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS 
(Em exercício).

 Às nove horas do dia onze de junho de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
décima sexta Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período legislativo 
da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.

 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Remídio Monai) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Indicação s/n° /2014, de 04/06/2014, do Deputado Chicão da 
Silveira, para a Instalação, em Caráter de Urgência, de uma Torre Telefônica 
em Nova Colina-RR. 
 Indicação s/n° /2014, de 03/06/2014, do Deputado Jean Frank, 
para que sejam instalados os kits de energia elétrica nas residências dos 
moradores da vila do Barauana, localizada no município de Caracaraí, Estado 
de Roraima. 
 Memo. n°023/2014, de 10/06/2014, da Deputada Ângela Àguida 
Portella, justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 10/06/2014. 
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Chicão da Silveira) procede à 
chamada.
 O Senhor O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor 
Presidente, Senhores Deputados, Senhoras e Senhores aqui presentes bom 
dia. Venho nesta data de hoje usar a tribuna para desejar a toda a Nação 
brasileira, que é apaixonada pelo futebol, boa sorte, pois amanhã será um 
grande dia, teremos a abertura da copa do mundo de 2014 que o Brasil está 
sediando. E não dá para negarmos a paixão do brasileiro pelo futebol e pelo 
carnaval. Isso faz parte da nossa cultura. E com todas as críticas feitas ao 
Governo Federal, à FIFA, embora sejam vagas, são construtivas. Temos, no 
seio da sociedade brasileira, o orgulho de sermos pentacampeão mundial 
de futebol. E também nos orgulha sediar essa copa do mundo. E nós, do 
PCdoB, que fazermos parte do Governo Federal, temos o desafio de conduzir 
o Ministério do Esporte, que foi o responsável por organizar politicamente 
as ações do Governo Federal para a realização deste grande evento. 
 Então, ficamos felizes pela nossa contribuição, enquanto 
partido, para esse grande evento. Estamos na torcida para que o Brasil 
seja campeão, o que é um desejo do povo brasileiro. Nós temos, Deputado 
Brito, andado de norte a sul no nosso Estado. No Brasil não é diferente. 
Nós sentimos e visualizamos o sentimento de brasilidade e, quando nós 
vemos a bandeira do Brasil nos carros, na frente das casas, as ruas sendo 
decoradas de verde e amarelo, percebemos que é uma grande festa da 
Nação brasileira, a copa do mundo. Há quem critique que o dinheiro gasto 
deveria ser aplicado na saúde, na educação, e com razão. Agora, também 
esses mesmos críticos, se o Brasil não tivesse se habilitado para sediar 
a copa do mundo, estariam dizendo que o Governo era incompetente, 
que a paixão do brasileiro é futebol e o Governo é tão incompetente que 
não teve a condição mínima de sediar a copa do mundo. A África do 
Sul, que é um país muito mais pobre do que o Brasil, sediou a copa do 
mundo. E o Brasil, que está entre as maiores economia do mundo, não 
foi capaz de sediar a copa do mundo. A culpa é do Governo Federal. Nós 
entendemos e chamamos esses opositores inscritos para o debate. Agora, 
um debate lógico, coerente sobre a importância da copa do mundo, sem 
negar os índices sociais, os investimentos feitos na educação, feitos 
na saúde pelo Governo Federal. Criticam os investimentos feitos nos 
aeroportos e, recentemente, a Presidente Dilma foi bem clara quando 
disse: “Hoje andar de avião não é mais um benefício da classe alta”. 
Os aeroportos se transformaram em grandes rodoviárias. Nós vamos 
pegar, por exemplo, o trecho Boa Vista/Manaus, de onde partem cinco 
voos diários, algo inimaginável há dez anos. O preço de uma passagem 
aérea de Manaus a Boa Vista custa um pouco mais que uma passagem 
terrestre, com exceção da alta temporada, ou seja, os investimentos feitos 
nos aeroportos brasileiros vão ficar. Precisamos desses investimentos em 
virtude da demanda do transporte aéreo. Não será diferente, também, com 
os investimentos feitos em mobilidade urbana, na criação de arenas em 
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várias capitais brasileiras, de primeiro mundo, de qualidade. Quando o 
Governo faz, criticam, quando não faz, criticam. Então, não tenho sombra 
de dúvidas que será um grande evento. O Brasil terá competência para 
sediar a Copa do Mundo, os brasileiros ficarão, com certeza, com o legado 
dos investimentos feitos na Copa do Mundo como aeroportos, arenas, 
ampliação de ruas e avenidas para facilitar a mobilidade urbana. Isso 
não nos envaidece de termos a consciência de que precisamos melhorar 
a educação, a saúde e a segurança. Agora, quem está apontando o dedo 
para gente? Não me refiro à sociedade, eu me refiro aos partidos de 
oposição, aos políticos de aposição, esses não têm a mínima condição 
de vir apontar o dedo para o Governo Federal pelas ações desenvolvidas 
nos últimos doze anos de governo Lula e Dilma. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Deputado, 
estou acompanhando atentamente as suas colocações e, verdadeiramente, o 
povo brasileiro está cansado de saber dos hiperfaturamentos dessas obras 
e nós estamos acostumados a ver esses desmandos. Vossa Excelência está 
falando com bastante propriedade, mas, como um grande parlamentar, como 
um grande fiscalizador deste Estado, Vossa Excelência tem que fazer uma 
reflexão sobre o PCdoB também, porque desde aqueles escândalos sobre as 
ONGs que culminou na queda do Ministro e hoje, o Ministro Aldo Rabelo, que 
é o Ministro dos Esportes, veio para sanar essas querelas, esses desmandos, 
o que a gente viu foi superfaturamento em cima de superfaturamento. O 
Ministério dos Esportes peitando a FIFA com relação a prazos. Nós vimos 
o PCdoB fazendo isso, o Ministro dos Esportes fez isso, ele foi o principal 
aliado da Dilma e, agora, tem que segurar na mão dela, porque ele foi 
conivente com tudo isso. O meu medo é, pelo fato de estarmos na fronteira 
com a Venezuela, e vendo aonde ela chegou. Ficarmos iguais a ela, e temos 
a livre escolha, temos uma eleição daqui para frente e, se o brasileiro quiser 
continuar como está, é só votar neste Governo que está aí, inclusive, do 
qual o PCdoB faz parte. Nunca vi o Ministro Aldo Rabelo discordando das 
questões de roubalheira que ocorreram na construção desses estádios, dessa 
infraestrutura que a Copa precisava. E com essa infraestrutura, nós já temos 
que pensar em 2016, porque vamos ter as olimpíadas também. Então, fica 
aqui a minha reflexão. Eu respeito o seu posicionamento, sei que Vossa 
Excelência é um excelente parlamentar, mas é muito difícil defender esse 
governo, e o PCdoB nesse momento está cada vez mais abraçado com a 
Presidente Dilma.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua – Eu respeito 
a opinião de Vossa Excelência, mas discordo. Nós somos aliados, enquanto 
PCdoB, do Governo Federal, e temos uma pasta dentro do Governo 
Federal que é o Ministério do Esporte, um Ministério até então apagado, 
que ninguém queria, o qual o PCdoB assumiu e lá fez o diferencial. Nunca 
houve algo parecido até então com as ações desenvolvidas pelo Ministério do 
Esporte em Governos anteriores, foi através do Ministério do Esporte, sob a 
administração do PCdoB, que nós desenvolvemos a praça da juventude, uma 
praça de qualidade onde as pessoas beneficiadas têm o direito de desfrutar 
de um espaço para o esporte, cultura e lazer. Também temos, dentro do 
Ministério do Esporte, o PELC, Programa de Lazer e Cultura, as olimpíadas 
indígenas, que é um programa novo, que até então não existia, e se eu for 
citar as ações executadas dentro do Ministério do Esporte, em especial 
voltadas ao esporte amador, ao esporte como algo voltado para a inclusão 
social, bem como para a saúde, será algo imensurável. Agora, o discurso 
colocado que há superfaturamento nas arenas, é um discurso colocado pela 
mídia, mas nunca vieram e disseram: “Olha! Há superfaturamento de X% na 
arena do Amazonas ou na do Rio de Janeiro, ou na de São Paulo.” Mostre-
me de fato! É um discurso colocado pela oposição ao Governo Federal, 
que há superfaturamento nos aeroportos, mas diga-me onde ocorreu esse 
superfaturamento? Isso não passa de um discurso!
 Houve um investimento do Governo Federal no esporte, na copa 
do mundo, mas o Governo Federal não descuidou da saúde e da educação, 
diferente do governo anterior, do PSDB, pois esse sim! Não investiu nem 
no esporte, nem na educação. Vou mostrar alguns dados para reflexão. Isso 
vale, Deputado George Melo, para comparar com os dados do Governo do 
PSDB que até então Vossa Excelência era líder nesta Casa, assim como hoje 
é o Deputado Zé Reinaldo. 
 Em 1995, que foi o primeiro ano do FHC, o investimento na saúde 
foi de vinte e cinco milhões; em 1996, baixou para quatorze milhões; em 
1997, com a criação da CPMF, esse investimento foi de vinte milhões; em 
1999, foi de dezenove milhões; no Primeiro ano do Governo Lula, Deputado 
Joaquim, o investimento foi vinte e seis milhões. Aliás, em 2003, foi de trinta 
bilhões no primeiro ano de governo Lula; em 2004, o orçamento da saúde foi 
de trinta e seis bilhões; em 2006, mesmo com a extinção da CPMF, o governo 
manteve o padrão de crescimento no orçamento da saúde que foi para quarenta 
e quatro bilhões, e assim veio crescendo... Mesmo em 2009, com toda crise 
que o Brasil passava, o Governo Federal ainda investiu na saúde, quarenta e 
quatro bilhões de reais. E para avançar em 2013, o orçamento do Ministério 

da Saúde foi nada mais nada menos do que noventa e dois milhões de reais; 
em 2014, cento e seis bilhões de reais. Não podemos comparar ao governo 
FHC, do PSDB, que no seu último ano de Governo investiu vinte bilhões no 
orçamento da saúde. Hoje, nós temos o Governo Federal investindo cento e 
seis bilhões de reais na saúde. Temos consciência que precisamos melhorar 
e que a responsabilidade não é só do Governo Federal, mas dos Governos 
Estaduais e Municipais. Pois é uma gestão compartilhada, haja vista que, 
muitas vezes, o Governo Federal transfere recursos para os Estados e eles não 
aplicam. Como exemplo claro disso, temos o nosso Estado. Se a saúde está 
em estado de calamidade, o culpado não é o Governo Federal que transferiu 
dinheiro para os hospitais, que transfere mensalmente dinheiro para o fundo 
de saúde. Agora, infelizmente, os governos estaduais não aplicam, e aí vamos 
trazer para o nosso quintal, onde o governo estadual não faz o seu papel, mas 
a União tem feito o seu papel que é investir na saúde. Deputado Joaquim, eu 
vou mais além! Para não nos limitarmos somente a questão da saúde.
 São esses mesmos críticos que hoje criticam o PSDB, os 
Democrata que governaram o Brasil durante 8 anos. Eu desafio o governo 
FHC, do PSDB, a me mostrar uma universidade construída durante seus 
8 anos de governo. Não houve! E o orçamento da educação, cresceu 
na mesma proporção que cresceu o orçamento da saúde. Num governo 
comandado por um operário, até então criticado pelos partidos de 
oposição. O governo Lula foi o governo que mais investiu na educação. 
Diferente do governo de um sociólogo, um Doutor que se diz conhecedor 
da educação como o FHC. E nós estamos trazendo dados. Eu desconheço! 
Se alguém tem alguma faculdade criada pelo FHC, que me apresente. 
Agora, do governo Lula e da Dilma, nós temos várias, e podemos trazer 
para Roraima o exemplo claro do investimento na educação em Roraima! 
Quem não conhece os institutos criados em Roraima. Nós temos o Instituto 
Federal do Bonfim, outro que está sendo construído no Pintolândia, um 
no Amajarí, um indígena, e percebemos o quanto os cursos e as estruturas 
se ampliaram... Tudo isso foram ações do Governo Federal. Deputado 
Marcelo! Quem conhecia a universidade, como eu conheci no final da 
década de 90, pois ingressei na Federal em 1999, sabia que lá só tinham 
4 blocos, muita água, sapo e greve na universidade. Hoje quem for à 
Universidade Federal de Roraima verá que é uma cidade, com prédios, 
estruturas e cursos. Completamente diferente do tempo do FHC. Vou 
citar, dentre muitas... Algumas universidades criadas no governo Lula 
e Dilma: Universidade do ABC, Universidade Federal de Ciências e da 
Saúde do Pará, Universidade Federal do Triângulo Mineiro, Universidade 
Federal do Semi Árido, Universidade Federal de Tecnologia do Paraná, 
Universidade Federal do Rio Grande Dourado, Universidade Federal 
do Cariarí, Universidade Federal do Oeste da Bahia. Então, mais de 
15 universidades foram criadas nos governos Lula e Dilma, ou seja, 
não podemos aceitar que seja colocado pela mídia, por um grupo que 
se diz alternativa hoje de poder, mas nada fez... E essa discussão nós 
fazemos em relação ao esporte, à educação, à saúde, à agricultura, ou a 
outro campo que se queira fazer uma comparação com os avanços que 
tivemos no campo federal. Nós estamos abertos a discussão. Houve erros! 
Reconhecemos! Mas não podemos aceitar esse discurso que é um governo 
voltado para a corrupção, que não investe. Muito pelo contrário, foi o 
governo em que houve mais ações da Polícia Federal, fazendo prisões 
e abrindo inquérito, inclusive contra a própria gestão federal, contra os 
próprios militantes dos partidos aliados que foram investigados e presos. 
E essa mesma corrupção já ocorria, em magnitude até maior, nos governos 
anteriores, mas havia uma política dentro do Ministério da Justiça de não 
deixar a Polícia Federal trabalhar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Zé Reinaldo – 
Primeiramente, quero falar da minha admiração por Vossa Excelência 
que tem demonstrado dedicação e defesa. Mas, eu acho que o senhor 
dá muito mais contribuição para o Estado do que o PT para o Brasil, até 
porque para nós cuidarmos da vida do vizinho, primeiramente temos que 
cuidar da nossa, dos nossos familiares. Como sendo isso parte de um bom 
exemplo, e Vossa Excelência faz isso muito bem. Aqui defendeu batalhas 
que pareciam invencíveis. Eu mesmo, que tive oportunidade de presenciar 
sua luta defendendo aquela greve dos policiais, digo que ali foi uma das 
suas grandes conquistas, de um Parlamentar que merece estar nesta Casa. 
Porque o que Vossa Excelência fez, demonstra sua capacidade como 
homem que teve a coragem de arriscar, de não seguir a carreira militar e 
partir para a vida pública, com o esforço de um grande guerreiro, e por 
isso está hoje aqui. Eu não concordo com o que Vossa Excelência diz, que 
em alguns pontos o país melhorou, ele melhorou. Porque quando você 
cuida bem da sua casa, quem está por perto tem também essas benesses. 
E o PSDB, partido do qual faço parte, foi a base elementar para que o PT 
tivesse essas realizações. Mas vou lhe dar alguns dados para que Vossa 
Excelência perceba que eu estou lhe dizendo isso porque, para Roraima, 
o PT foi a maior mazela. Foi ele que fez segregação racial, que fez pais 
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de família irem viver na periferia, que colocou comunidades indígenas 
comendo restos de alimentos nas feiras da cidade, que promoveu, neste 
Estado, a maior injustiça social, demarcando a área Raposa-Serra do Sol, 
dividindo famílias centenárias. Esse é o PT para o nosso Estado, e para o 
restante do Brasil é o PT da PETROBRAS, daquele escândalo que a Dilma, 
usando dos mesmos artifícios do Lula, disse que não tinha conhecimento. 
Esse é o PT que nós não queremos no Brasil. Há um ditado que diz que 
nós fazemos 3 coisas uma só vez, “nascer, morrer e votar no PT”.
 Então, Vossa Excelência tem aqui, dados. Acho interessante e 
gosto quando o Senhor usa a tribuna, porque não traz argumentos baseados 
em informações inverídicas, nos traz informações reais. Isso tudo que está 
aí é verdade. A grande conquista que foi a estabilidade econômica, e que 
permitiu uma melhor distribuição de renda no país, aconteceu por causa do 
governo petista, não por causa do nome petista, mas por causa dele, e isso se 
deve considerar, sabe por quê? Por conta do que o PSDB deixou de herança 
para o PT. Todos os programas sociais, como o bolsa família, que é o maior 
programa social do PT, só mudaram o nome e aumentaram a quantidade de 
pessoas. Mas vou lhe dar alguns dados.
 O PSDB foi responsável pelos principais avanços no país em 
áreas como educação, expansão de serviços públicos e ampliação de 
consumo básico nos últimos 20 anos. Levantamentos feitos pelo jornal 
o Globo, com base nos levantamentos do IBGE, mostram que o governo 
tucano... E aí vou falar no nome que Vossa Excelência falou. Fernando 
Henrique Cardoso. Esse conseguiu avançar muito mais em 10 anos do que 
a gestão Lula e Dilma de 2000 a 2012. De acordo com o levantamento, de 
1992 até 2002 houve uma expansão maior nos serviços públicos básicos, 
iluminação elétrica, esgotamento sanitário, abastecimento de água, coleta 
de lixo, do que em mais de uma década petista, apesar da propaganda 
intensa do governo Lula, do programa “Luz para Todos”, ou seja, a maior 
expansão do serviço ocorreu na década anterior, quando o percentual de 
domicílios atendidos passou de 80,8% para 96.6% em 2012; em 2013, 
o índice foi de 99,7% das residências. Esses são dados do PSDB, como 
Vossa Excelência tem dados do PT.
 Então, a base de toda essa condição econômica, desses resultados 
que o PT tem estão agora se destruindo por si só, e os resultados mostram 
isso através dos índices de aceitação da Presidenta Dilma, que mostram 
verdadeiramente a queda vertiginosa do PT, como se fosse um Boeing 
descendo de ponta, sem saber de que forma vai cair.
 Então, na educação não é diferente. À época do Fernando 
Henrique e do Itamar Franco, o ensino fundamental foi praticamente 
universalizado, subiu de 86.6 para 96.9 o índice de crianças entre 7 e 14 anos 
na escola, vontade que se repete na quantidade de criança de 5 e 6 anos e 
de 15 a 17 anos em sala de aula. No primeiro grupo, avanço de 43%, contra 
19,2% entre 2002 a 2012. Entre adolescentes a diferença ainda é maior, 36,6% 
contra 3,4%. Os índices também são favoráveis a Fernando Henrique na 
redução do analfabetismo e na eleição de percentual das pessoas com mais 
de 8 anos de estudo.
 Então, é o resultado e resumo do que eu poderia falar aqui a 
manhã inteira. Mostrando à nossa sociedade a valorização do nosso PSDB 
que aqui, em Roraima. Foi o partido que teve a coragem de resolver as 
maiores questões que estavam travando politicamente, por questões de 
vaidade, o estado, deixando-o de uma certa forma, sem poder crescer, sem 
poder se desenvolver. Foi o PSDB que trouxe a industrialização que hoje 
está se instalando lá na localidade do Equador, que está hoje fazendo uma 
agricultura familiar dividida, distribuindo renda, porque deu infraestrutura, 
estrada, energia. A energia de guri foi obra do PSDB, porque aqui o aliado 
maior do PT, que é o PP, conseguiu pegar 52 milhões de reais e jogar muita 
gente na cadeia, por conta desse dinheiro mal distribuído.
 Então, quero dizer aqui a Vossa Excelência, que admiro o Senhor, 
admiro os resultados positivos do seu partido, mas não podemos esquecer que 
fomos nós que fizemos com que ele pudesse ter num determinado momento 
da sua caminhada política, uma vertiginosa subida. Hoje é de caída.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – Deputado 
Sampaio, também sou um grande admirador de Vossa Excelência pela sua 
história de vida e também pela sua atuação parlamentar. Hoje cedo falei 
que, antes de tudo, o Senhor é muito bem intencionado, pois sempre tem 
trabalhado com afinco na defesa dos direitos e garantias do povo roraimense.
 Não sou muito legitimado a falar de esporte não, mas o Ministro 
dos Esportes, Aldo Rebelo, nordestino, disse uma vez que a diferença 
dele para milhares de outros nordestinos que migraram, fugindo da seca, 
daquele sol ardente, é o fato de que, na fazenda que o pai dele foi trabalhar 
de vaqueiro tinha uma escola, e ele teve a oportunidade de estudar, mas 
os demais, milhares de outros nordestinos não tiveram essa oportunidade. 
Foi estudando que ele conseguiu alçar voo e hoje está no primeiro escalão 
do governo como Ministro dos Esportes. E quero dizer a Vossa Excelência 
que o sentimento do povo brasileiro é algo que mescla a emoção com a 

indignação. A emoção é estar aqui, no Brasil, recepcionando a copa do 
mundo, um evento mundial. E o Brasil tem know-how para sediar esse 
evento e salve engano, tem uma das melhores, senão a melhor, seleção 
de jogadores do mundo. Então, o evento é importante, os investimentos 
foram altíssimos sim, mas quero dizer a Vossa Excelência que concordo 
também que vai ficar um legado, não foram só os investimentos para 
copa do mundo, vão ficar as benesses. Esses aeroportos que estão sendo 
melhorados, embora algumas obras ainda não tenham sido concluídas, mas 
vão ser concluídas certamente, bem como essas obras que dão acesso às 
arenas. Criaram até um nome bonito, arenas, e melhoraram as áreas que 
dão acesso aos metrôs. Enfim, existem várias obras, Deputado Joaquim 
Ruiz, como por exemplo, em Fortaleza, que estão 100% concluídas. As 
obras são algo que ajudam a capital, e criam mobilidade urbana, pois 
facilitam o acesso aos aeroportos e aos estádios, ou seja, são investimentos 
necessários. O Brasil tem o prazer de sediar essa copa do mundo e o 
senhor Aldo Rebelo, como Ministro, tem conduzido tudo muito bem. 
Agora, a cultura do povo brasileiro e em especial da classe política que 
não cultiva a cultura da honestidade, provavelmente deu causa a alguns 
atropelos por conta da não conclusão dessas obras. Houve alguns desvios, 
enfim, os órgãos fiscalizadores vão ver em qual nível estão esses desvios 
e punir certamente quem os cometeu.
 Quanto à questão dos avanços do PT e do PSDB, eu 
concordo em parte com o Deputado Zé Reinaldo quando ele diz que 
os pilares da economia do Brasil foram feitos no governo do Fernando 
Henrique Cardoso, pelo PSDB. Mas olha! O PSDB avançou muito no 
neoliberalismo, uma política voltada para criar os pilares econômicos do 
país, voltada para o desenvolvimento econômico. Essa foi e é a bandeira 
do PSDB, que é importante para o fortalecimento da iniciativa privada, 
apesar de ter investimento também no social. Já o PT, tem outra linha de 
atuação, ele foca no social. Temos como exemplo o projeto “Luz para 
Todos”, que o PT universalizou nos Estados. Só não universalizou em 
Roraima, porque o Anchieta não deixou, mas em Pernambuco foi, no 
Ceará pelo PSDB, mas foi o PT que avançou nesse sentido. O “Minha 
Casa Minha Vida”, também. Nós temos que nos ajustar nesta campanha 
e dizer: “A maior conta que os governantes pagam, o PSDB pagou e hoje 
o PT paga. E é para ter como base o PMDB, aí sim, é caro! Essa sim é a 
carreta de aço, que o Xingú sempre fala aqui em seus pronunciamentos. O 
governo ter que carregar uma carreta de aço, que é a base de sustentação 
do PMDB, com vários Ministérios e com uma fome de poder sem tamanho. 
Esse é o enfrentamento que nós vamos ter que fazer no governo aqui de 
Roraima por conta de Deputados formando base em governo Estadual, 
para não sofrer o mesmo que sofre os governos com a base no Congresso, 
querendo tudo em detrimento da boa qualidade de vida do povo. Então, 
quero dizer a Vossa Excelência que, independente do partido político 
que governar o país, os avanços são inerentes também a boa vontade, ao 
trabalho e a determinação da iniciativa privada e dos órgãos fiscalizadores. 
Temos bons parlamentares que estão participando, desde as Câmaras 
Municipais, Assembleia Legislativa, que tem o senhor como exemplo. 
Também no Congresso Nacional, existem bons parlamentares que estão 
ajudando este país a crescer. A iniciativa privada faz a sua parte. Os 
órgãos fiscalizadores fazem a sua parte, como foi para prender o pessoal 
do mensalão. Enfim, tudo isso é uma soma de fatores que têm feito o 
nosso país crescer, e nós temos que nos manter. Vossa Excelência, eu e 
muitos outros parlamentares que aqui estão, nos mantemos em uma linha 
em defesa do povo deste Estado, independente do partido político que 
estivermos filiados, ou que estiver no poder a partir de 2015. Parabenizo 
Vossa Excelência por levantar esse debate importante para deixar essa 
reflexão de que nós vamos apoiar  pessoas e não o partido.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua – Muito 
obrigado pelo vosso aparte. Deputados Brito e Zé Reinaldo, a estabilidade 
econômica de fato se deu no Governo Itamar. Claro que com uma 
contribuição enorme do PSDB, por intermédio do FHC. Agora, Deputado 
Brito, Vossa Excelência foi muito feliz quando disse que a prática do 
PSDB é neoliberal, em especial ao capital especulativo, ao capital 
internacional. Diferente do governo Lula e Dilma que mantiveram 
com muita sabedoria e propriedade a estabilidade econômica. Agora o 
diferencial é que, os Governos Lula e Dilma pegaram essa estabilidade 
e direcionaram ao social, à distribuição de renda, levando educação de 
qualidade à nação brasileira, em especial ao que compete ao Governo 
Federal, que são as universidades, o PROUNI e o FIES. Nunca foi tão 
fácil ter acesso a uma universidade financiada pelo governo federal, 
como está ocorrendo agora nos Governos Lula e Dilma, coisa que não 
aconteceu no governo do sociólogo FHC. Não foi diferente na agricultura, 
onde o Governo Lula e o Governo Dilma, do qual o PC do B faz parte, 
priorizou a agricultura familiar. Nós temos várias linhas de créditos que 
o pequeno produtor pode ter acesso, inclusive aqui em Roraima. Mas 
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Infelizmente aqui não está ocorrendo, por Roraima não fazer o dever de 
casa. Nós temos como exemplo a linha de crédito “Mais Alimentos”, que 
é uma linha de crédito de até 150 mil reais, onde você tem três anos de 
carência para pagar a primeira parcela, com juros de dois por cento ao ano. 
O que o pequeno agricultor precisa para ter acesso a este crédito? Basta 
ter o documento das suas terras, e a DAP. Roraima tem isso? Não tem, 
porque o PSDB aqui foi incompetente e irresponsável e não regularizou 
a questão das terras. Já citei a educação, a saúde e na segurança não 
é diferente, ou seja, temos clareza de que a estabilidade da economia 
é o diferencial, e o Governo do PT fez isso com muita propriedade, 
inclusive se livrando da pedra no sapato do Brasil que era o FMI. Hoje, 
o Brasil empresta dinheiro ao FMI e não é refém da política internacional 
condutora do capital especulativo feito pelo FMI à época do governo do 
FHC, ou seja, há clareza. O ex-presidente Lula foi eleito com o apoio do 
empresariado nacional. Não é a toa que o Vice-Presidente era o senhor 
José de Alencar, um dos maiores empresários do Brasil. Os Governos Lula 
e Dilma priorizaram o empresário brasileiro em detrimento do empresário 
internacional. Já no Governo FHC a história era diferente, ou seja, há 
avanços, há conquistas. Resolvemos tudo? Não resolvemos. Pois foram 
mais de quinhentos anos de mazelas feitas pela classe dominante. À época 
era o mesmo FHC da república velha, da ditadura militar que não tinha 
nada a contribuir. Por isso não dá para comparar. Trazendo para agora, 
sobre a questão da Raposa/Serra do Sol que Vossa Excelência colocou. 
O PCdoB se posicionou claramente. Nós defendemos a soberania. 
Defendemos a minoria. Não a forma como foi feita a demarcação, pois 
foi uma decisão judicializada pelo Estado, pela PROGE e o Governo do 
Estado foi incompetente em não saber conduzir esse processo. Hoje, ficou 
bem claro para a sociedade roraimense qual era a intenção que estava 
por trás da demarcação, não era para proteger o índio, nem o arrozeiro, 
era para proteger o minério que está por trás dessa questão. De quem é a 
empresa que hoje pode explorar esse minério? Todos nós sabemos aqui. 
Cadê o posicionamento do PSDB, do PMDB, do todo poderoso Senador 
Romero Jucá em defesa da demarcação da Raposa/Serra do Sol? Nada 
foi feito. O que ele fez não passou de discurso, de engodo. O PCdoB 
veio aqui, nosso líder maior, Aldo Rebelo, e se posicionou pedindo que 
protegêssemos os índios, os arrozeiros, pois havia espaço para todos. 
O que faltou foi clareza do Governo do Estado em se posicionar, pois 
o Estado judicializou a ação e teve que acatar a decisão do Supremo 
Tribunal. Essa é a realidade de fato. Reconhecemos que temos erros, mas, 
o Governo nunca engessou a polícia federal e a justiça. Mas, infelizmente, 
como falou o Deputado Brito Bezerra, temos que construir uma aliança 
ampla dentro do Congresso para poder governar. Estão lá os partidos 
aliados todo o tempo com a faca no pescoço do Governo Federal que é, 
acima de tudo, comprometido com seu povo e com seus projetos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – 
Deputado Sampaio, quero me solidarizar com Vossa Excelência devido 
a seu discurso brilhante em defesa do PT, citando como exemplo os 
aeroportos brasileiros que tiveram sete bilhões de reais investidos em 
suas obras e reformas. Eu estava em Brasília quando aconteceu aquela 
chuva, exatamente no aeroporto esperando para embarcar para Boa 
Vista. Se eu tivesse um guarda-chuva para usá-lo dentro do aeroporto me 
resguardaria muito mais do que se estivesse lá fora. Quero parabenizar a 
mobilidade urbana do PT, pois quem conhece Manaus e sabe quanto foi 
o monotrilho e outras obras, em volta do estádio, para que houvesse a 
mobilidade urbana dos torcedores. No dia em que o Corinthians estava 
jogando em Manaus, tive que ir pela cidade nova para o apartamento da 
minha filha que cursa medicina lá e levei duas horas para ir do aeroporto 
ao parque das laranjeiras. Então, quero parabenizá-lo, quando fala do 
investimento na UFRR, pois se não fossem as emendas dos Senadores e 
dos Deputados Federais, não havia um único recurso do governo Federal 
investido na UFRR. E eu aqui generalizo, porque cada um deve fazer sua 
parte, a Senadora Ângela, o Senador Mozarildo e outros parlamentares, 
em relação à proporcionalidade de investimento. Vossa Excelência não 
pode chegar e dizer: o Brasil não começou na era Lula com o Pró-Uni. O 
Deputado Brito diz que o “Luz para Todos” começou no governo Lula, 
e o luz para o campo? Fui prefeito e desafio qualquer prefeito que fez 
um quilômetro de esgoto nos municípios de Roraima. Quando deixei o 
município de Iracema, na era Fernando Henrique, deixei com 100% de 
rede de esgoto, drenagem, asfalto, fiz 998 casas com recursos do habitar 
Brasil, projeto do Fernando Henrique Cardoso, e agora está na moda 
“Minha Casa Minha Vida”. Agora, Vossa Excelência querer comparar 
o governo do PT com o governo do Fernando Henrique. Vou dar um 
exemplo. Vossa Excelência está correto ao defender o governo do Lula, 
o governo da Presidente Dilma no seguinte caso: o exemplo da refinaria 
de Pasadena, nos Estados Unidos, que é um exemplo de eficiência no 
governo, pois foi o único governo que conseguiu quebrar a Petrobras, e 

ainda faz uma propaganda dizendo que a Petrobras é do povo brasileiro, 
que as obras de infra-estrutura estão sendo feitas na Venezuela, o porto 
feito em Havana, na Cuba. E não há nenhum porto feito no Brasil, igual 
ao porto que o governo brasileiro do Lula e da Presidente Dilma construiu 
em Havana, isso porque não precisamos exportar, captar recursos externos 
através dos produtos que nós produzimos para vender para outros países. 
O porto de Santos e o porto de Paranaguá não chegam a um terço da 
capacidade do porto de Havana, nem as estradas que estão sendo feitas no 
Peru, no Equador, a infra-estrutura que está sendo montada na Venezuela 
com o dinheiro do povo brasileiro, do BNDES. E como disse o Deputado 
Brito, tem o S do social, que é o maior investimento que o governo PT 
faz, imagine deixar de fazer infraestrutura em nosso país, para fazer no 
país Socialista Democrático de Cuba e da Venezuela. Esse é o exemplo 
e o legado que o PT está deixando para as futuras gerações em nosso 
país. Quando Vossa Excelência fala de investimentos na área de educação 
e saúde, não faz a comparação da população que tinha o nosso país à 
época com a que temos hoje. E ai, há desproporcionalidade, por isso que 
o Deputado Zé Reinaldo mostrou que os investimentos eram maiores, 
porque a nossa população também era menor. Quero parabenizar a sua 
colocação quando defende o governo. Mas na época do Fernando Henrique 
eram 19 Ministérios e agora são 42. Também quero lhe parabenizar se 
Vossa Excelência citar os 42 Ministros do governo da Dilma que ninguém 
consegue, e parabenizar um governo que incha a máquina administrativa 
ao invés de investir o dinheiro na saúde e na educação. E mais, foram 
criados mais de 40 mil cargos comissionados entre o governo do ex-
presidente Lula e o governo da Presidente Dilma, isso está no diário 
oficial, o senhor pode pesquisar. E quero lhe falar outra coisa. O governo 
Lula foi para televisão, e disse à mídia nacional à época que estava paga 
a divida externa brasileira, e representa hoje, no governo do PT, quase 
que 80% do nosso PIB. Estou só corroborando com o seu discurso. Então, 
quero parabenizar seu pronunciamento digno de ficar na história aqui da 
Assembleia com relação ao governo Lula e Dilma, principalmente quando 
se fala dos nossos irmãos índios jogado lá em Campos Novos, jogado nas 
feiras, no aterro sanitário, porque foram excluídos, não houve inclusão 
social, houve demarcação de áreas indígenas.
 Deputado Soldado Sampaio continua. - Deputado Joaquim, se 
Vossa Excelência quiser comparar percapitamente os investimentos feitos 
pelo governo Federal FHC, Lula e Dilma na saúde e na educação a gente 
faz uma comparação. Não estou pegando só os números, os bilhões e o 
crescimento percapitamente o que foi investido pelo governo federal na 
saúde, na educação, na segurança, na agricultura não se compra. Agora, 
Deputado se for pegar aqui, os índices de corrupções do governo FHC, do 
PSDB, não é diferente. O governo que está administrando Roraima, que 
quebrou o Estado é do PSDB, faliu a educação, a saúde está em estado 
de emergência, faliu a agricultura do nosso Estado, e em São Paulo não é 
diferente. Agora, a diferença é que nós reconhecemos. Enquanto na base 
política federal há erros e equívocos, os ministérios públicos federais estão 
apurando, a Polícia Federal está fazendo apreensões. Somos diferente, nós 
enfrentamos qualquer desvio de conduta do governo Dilma. Mas a CPI 
da Petrobras está apurando, diferente desta Casa, cuja bancada é liderada 
pelo PSDB e não quer tratar das questões das terras de Roraima, não quer 
fazer uma CPI sobre o que houve na educação, na saúde. Essa é a pratica 
do PSDB. Não se compara o compromisso do governo PT, do PCdoB com 
o social. Se o “Luz para Todos” não foi feito 100% em Roraima, a culpa 
não é do governo federal que colocou os recursos a disposição, a culpa 
foi do governo local que não teve habilidade, não teve o compromisso. E 
não é diferente, Deputado Joaquim, se não temos o “Minha Casa Minha 
Vida” em Roraima, a culpa não é do governo federal, recursos temos, 
mas, infelizmente, as nossas prefeituras e o governo do estado não faz 
sua parte. Agora, Deputado Joaquim, o Brasil é um país grande, lidera um 
bloco e está entre as sete economias do mundo e, é como grande que nós 
temos que nos comportar, liderando o bloco da América do Sul, liderando 
os países do Caribe, fortalecendo a economia internacional, buscando 
uma vaga na cadeira da ONU. Esse é o Brasil que nós queremos. Brasil 
de ponta, e país grande e país forte como acontece com a Alemanha e os 
Estados Unidos, que se projetam e interferem na economia externa de 
outro país. É assim que o Brasil tem que se portar. E quando excedíamos 
nos habilitamos. E na época era um pedido da população brasileira 
sediar a Copa do Mundo e as olimpíadas. Nós estamos pensando grande 
e precisamos fazer investimentos grandes, porque os investimentos vão 
ficar. Se houver algum índice de corrupção, que se apure. Eu acredito que 
será sim, uma grande festa, um grande sucesso essa copa do mundo, que 
vai ficar um legado de investimento para Roraima, para o Brasil, e vamos 
estar preparados para as olimpíadas. É dever do Ministério dos Esportes 
projetar o Brasil nas olimpíadas de 2016, mas ficamos preocupados como 
está Cuba, Estados Unidos, China que estão disputando as olimpíadas, e 
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o Brasil não passa do décimo, do oitavo, do vigésimo lugar.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros – 
Deputado, na hora que ia pedir o aparte, o senhor falou de agricultura familiar. 
Depois o Deputado Joaquim falou da situação do PT e eu não poderia deixar 
de dizer que o único governo que teve político preso foi o governo do PT. 
Quero dizer que a posição do Aldo Rebelo, quando ele consolidou contra a 
demarcação de terras, foi no governo do FHC, e ele nunca demarcou, quem 
demarcou foi o PT. E não foi decisão judicial, a decisão ocorreu movida pelo 
Estado de Roraima. Eu fui várias vezes falar com o Presidente Lula e ouvi 
e vi quando ele pedia pelo amor de Deus que não falasse de demarcação de 
terras indígenas, que ele não podia fazer mais nada pelo Estado de Roraima. 
Mas o Brasil passou a emprestar dinheiro para o FMI e a dívida brasileira 
acabou, e o Brasil foi vendido. Eu queria dizer que o senador todo poderoso 
é o Romero Jucá. Mas temos outros senadores poderosos do Estado de 
Roraima. No entanto a gente só fala dele. Qual foi o papel dos outros para 
defender o Estado de Roraima? Mas gostaria de falar uma coisa especial 
para evitar equívoco. A questão da agricultura familiar é do PT, pois o PT 
não concedeu ao Estado de Roraima o direito de administrar as colônias 
agrícolas que concentram agricultura familiar, foram as terras que ficaram 
sob a responsabilidade do governo federal, e o PRONAF que inclui outros 
programas como “Mais Alimentos” e outros criados no governo de Fernando 
Henrique Cardoso, e não do Lula. Esse programa não funciona, porque o 
governo federal não consegui a DAP (Declaração de Aptidão do Produtor) 
para que ele tenha acesso ao crédito rural. Como o governo do Estado não faz 
pontes, estradas, investe na educação, na saúde, que é lei federal, e nas normas 
que deveriam existir nos programas de assentamento de responsabilidade 
do governo federal, não nos foi dado o direito de ter as terras e as colônias 
agrícolas não foram repassada para o estado, ficaram com o INCRA, INCRA 
do governo federal, ou seja, quando cai uma ponte, quando tem um buraco 
na estrada, o grito da oposição é pelo Estado, sabendo que a responsabilidade 
é do governo federal.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua. - Obrigado 
Deputada Aurelina. Quero dizer a Vossa Excelência que se agricultura em 
Roraima não funciona, não é culpa do governo federal, é culpa do governo 
do estado que não faz o básico do básico e que, mesmo após a demarcação 
da Raposa/Serra do Sol, recebeu as terras e fez o que fez com as terras 
de Roraima, o governo do PSDB. E após a demarcação da Raposa/ Serra 
do Sol, o que está sendo instalado em Roraima é o monopólio do minério 
para uma única família, para um único grupo político. Estou me referindo 
ao Senador Romero Jucá de fato, pois onde está o Senador Romero Jucá 

que diz que resolve tudo? Ele é o que fez a PEC, que renegocia a dívida 
do governo do Estado, é que leva o governador à Presidente, é quem 
manda e desmanda em Roraima. É esse o senador que queremos para 
Roraima? Não, esse não é o Roraima que queremos. Então, não vamos 
responsabilizar o governo federal pela calamidade que se encontra a saúde, 
a segurança e a educação em nosso estado. O governo federal fez sua 
parte, alias 80% dos recursos aqui de Roraima vêm do governo federal 
e a cada dia ficamos mais reféns da economia federal, porque Roraima 
não produz. Senhoras e senhores, 70% dos investimentos nos aeroportos, 
arenas é dinheiro privado, fruto de empréstimos, e com certeza a copa 
do mundo e as olimpíadas vão projetar a nação brasileira mundo a fora, 
e seremos sim capazes de fazer um grande espetáculo e deixar legados 
quanto às estruturas para gerações futuras do nosso Brasil. Espero que 
o Brasil consiga ser hexa na copa do mundo, essa é a vontade do povo 
brasileiro. Quando acabar a copa, nos vamos discutir abertamente o que 
queremos para a saúde, a educação, mas agora é um momento de festa e, 
com certeza Felipão saberá conduzir a seleção brasileira com maestria, 
assim como PCdoB foi maestro, para que possamos ser campeão. Só 
vejo um defeito na seleção brasileira, o fato de não ter nenhum jogador 
do flamengo para incrementar e melhorar ainda mais a seleção, fora isso, 
a seleção está perfeita. Acredito que o Brasil será campeão e a nação 
brasileira fará uma grande festa, e que teremos sim, condições políticas 
e moral para, em outubro, decidir quem permanece e quem sai, e com 
certeza o povo vai entender ao comparar os dados do PSDB, do governo 
Lula, do governo FHC e a importância que é manter a reeleição da 
Presidente Dilma para continuarmos avançando na luta pela população 
brasileira, em especial pela população mais carente. Obrigado.
 O Senhor Presidente Deputado (Coronel Chagas) – Nós temos 
matéria para a Ordem do Dia, uma PEC que precisa de quórum qualificado. 
A PEC Nº 008/2013, de autoria do Deputado Chico Guerra, estaremos 
transferindo para a Ordem do Dia de amanhã. Passaremos agora para o 
Expediente de Explicações Pessoais. Não havendo quem queira se manifestar 
e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e 
convoco outra para o dia 12 de junho, à hora regimental. 
 Registraram a presença na Sessão, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Chico Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, George Melo, Jean 
Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Natanael, Naldo da Loteria, Remídio 
Monai, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 12/06/2014


