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ATOS ADMINISTRATIVOS

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 516/2014

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

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento das servidoras CRISTINA 
REGINA DA SILVA LEITE, Matrícula 81 e THAÍS FERNANDES 
PINTO, Matrícula 9899 para viajarem com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 18.08 a 27.08.2014, com a finalidade 
de participarem de treinamento na área de Gestão de Segurança que 
ocorrerá na Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, a serviço 
deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 de agosto 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 517/2014
 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 FRANCISCO 
FERNANDES DE OLIVEIRA, Matrícula 32 para viajar com destino 
as cidades de Brasília-DF e São Paulo-SP, no período de 18.08 a 
23.08.2014, com a finalidade de participar dos Encontros de Diretores 
Gerais das Assembleias Legislativas que se realizarão naquelas cidades, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 de agosto de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente

Atos Administrativos
Resoluções de Afastamentos nº 516 a 518/2014
Atos Legislativos
Projeto de Lei nº 044/2014
Indicação nº 048/2014
Mensagem Governamental nº 051/2014
Ata da 2330ª Sessão Ordinária - Sucinta
Termo de Não Relização da 2331ª Sessão Plenária
Ata de Reunião da Comissão de Orçamento, 
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle
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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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CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

Deputado JALSER RENIER PADILHA
1º Secretário

Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 518/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado MARCELO FERREIRA GOMES para viajar com destino a 
cidade de Manaus-AM, no período de 14.08 a 19.08.2014, com a finalidade 
de realizar visitas junto a Assembleia Legislativa do Estado do Amazonas, 
a Suframa e ao Hospital CECON para fazer um acompanhamento da atual 
situação dos pacientes oriundos de Roraima que se encontram em tratamento 
de saúde no referido hospital, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 13 de agosto de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 044 DE 12 DE AGOSTO DE 2014
“Concede abono pecuniário aos 
servidores efetivos do Tribunal de 
Justiça do Estado de Roraima, no 
período de julho a dezembro de 2014”

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
 Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
 Palacio Senador Hélio Campos/RR, 12 de agosto de 2014

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
Governador do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado à ALE/RR, através do Ofício nº 085/2014 
- GP, em 23 de julho de 2014

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº   048/14
 O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 
Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Governador do Estado da seguinte Indicação:

•	 CRIAÇÃO DE LEI CONCEDENDO ISENÇÃO DE 
PAGAMENTO DE TAXA DE EMISSÃO DE SEGUNDA 
VIA DE DOCUMENTOS ROUBADOS OU FURTADOS, 
EXPEDIDOS POR ÓRGÃOS PÚBLICOS DO ESTADO 
DE RORAIMA.

JUSTIFICATIVA
  A presente indicação tem por escopo sugerir ao Poder Executivo 
que crie uma lei isentando a vítima de roubos ou furtos de pagamento de 
taxa de segunda via de documentos emitidos por órgão públicos do Estado 
de Roraima.

 O objetivo da proposição em tela é minorar os transtornos 
causados pelo roubo ou furto de documentos. Nesse tipo de crime, as 
vítimas ficam não apenas em situação irregular, impedidas de dirigir 
automóvel, abrir crediário ou apresentar identificação, como também 
são obrigadas a pagar pela emissão da segunda via. 
 Nesse contexto, ressalta-se que a matéria é revestida do mais 
elevado grau de justiça, vez que comprova que o Estado falhou no seu 
dever de prestar serviço de segurança pública instituído pelo art. 144 da 
Constituição Federal, não podendo imputar ao cidadão vítima de furto ou 
roubo o desembolso de numerário destinado a obter segunda via de seus 
documentos.  
  Atualmente, a taxa para retirar a segunda via da carteira de 
identidade chega a R$ 29,67, enquanto a carteira de habilitação e o 
CRLV custam R$ 76,492 e 62,49 respectivamente, ou seja, tais valores 
oneram principalmente os cidadãos de baixa renda, que já convivem 
com salários aviltados e uma pesada carga tributária. 
  Nesse sentido, a necessidade de assegurar a gratuidade da 
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segunda via em caso de assalto ou furto é de suma importância, há vista 
que se trata de fazer justiça social, garantindo que as vítimas da violência 
no Estado tenham seu prejuízo reduzido, sendo que a medida deve abranger 
a emissão da Carteira de Identidade (RG), Carteira Nacional de Habilitação 
(CNH) e do Certificado de Registro e Licenciamento de Veículo (CRLV).
   Além disso, o texto da Lei deve conter que a concessão 
do benefício deve ser requerida no prazo máximo de 90 dias após o 
registro policial do fato, sendo que encerrado o prazo, a vítima perderia 
o direito à gratuidade e ainda, conter dispositivo estabelecendo que 
a falsa comunicação de furto ou roubo de documento, para fins de 
obtenção indevida do benefício, importará em comunicação do fato ao 
Ministério Público para fins de instauração do devido processo criminal 
por crime passível das sanções previstas no artigo 340 (Comunicação 
falsa de crime ou contravenção) do Código Penal, com pena de um a 
seis meses de reclusão. 

Por último, destaco que o objeto da presente indicação já é Lei 
no Estado do Rio de Janeiro há mais de uma década, assim como em muitos 
outros Estados da nossa federação como Paraná, Santa Catarina, Piauí, Mato 
Grosso do Sul, Rondônia,  Pernambuco, Alagoas, Sergipe, Maranhão, Espírito 
Santo e Rio Grande do Sul.

 Esse o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 04 de agosto de 2014.

FRANCISCO JOSÉ BRITO BEZERRA
Deputado Estadual

RECEBIDO DO EXECUTIVO
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 051 DE 8 DE AGOSTO DE 2014.

Veto parcial ao Projeto de Lei nº 
026/2014, de  autoria Governamental, 
que “Dispõe sobre as diretrizes 
orçamentárias para exercício de 2015 
e dá outras providências”.

 Palácio Senador Hélio Campos/RR, 8 de agosto de 2014.
FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES

Governador do Estado de Roraima
Obs.: Mensagem Governamental publicada no Diário Oficial do Estado de 
Roraima, Ed. 2336, de 08 de julho de 2014.

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA 
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 julho de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima ducentésima 
trigésima Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período Legislativo 
da sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Não havendo quórum regimental, o Senhor Presidente, Deputado 
Chico Guerra, suspendeu a abertura da Sessão pelo prazo regimental 
de dez minutos. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu 
a Sessão convidando os Senhores Deputados Gabriel Picanço e 
Ionilson Sampaio para atuarem como Primeiro e Segundo Secretários 
ad hoc, respectivamente. Em seguida, havendo quórum regimental, 
sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declarou 
aberta a Sessão, solicitando 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. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Memorando nº 
033/14, de 17/07/14, da Deputada Angela Águida Portella, justificando 
ausência na Sessão Plenária do dia 17/07/14. Memorando nº 030/14, de 
17/07/14, do Deputado Jean Frank, justificando ausência nas Sessões 
Plenárias dos dias 15 e 16/07/14. Memorando nº 035/14, de 17/07/14, 
do Deputado George Melo, justificando ausência na Sessão Plenária 
do dia 17/07/14. Memorando nº 020/14, de 16/07/14, do Deputado 
Marcelo Natanael, justificando ausência nas Sessões Plenárias dos dias 
15 e 16/07/14. Projeto de Lei s/nº, de 17/07/14, do Deputado Joaquim 
Ruiz, que proíbe a cobrança de valores adicionais aos sobretaxas para 
matrícula ou mensalidade de estudantes portadores de Síndrome de 
Down, Autismo, Transtorno Invasivo do Desenvolvimento ou outras 
Síndromes, nas instituições de ensino públicas ou privas e dá outras 
providências. Requerimento s/nº, de 18/07/14, da Comissão Especial 
Interna, criada por meio da resolução nº 003/12, requerendo prorrogação 
de prazo por igual período desta Comissão Especial. Ofício nº 018/14, 
de 17/07/14, da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, 

informando que realizará, no dia 12/08/14, às 10h, Audiência Pública. 
DIVERSOS: Ofício nº 683/14, de 11/07/14, do 1º Ofício Cível – 
Ofício de Defesa do Consumidor, PRDC, Populações Indígenas, 
Comunidades Tradicionais e Crimes Correlatos, solicitando informações 
sobre existência de programação apresentada pelo gestor estadual (ou 
municipal) do Sistema Único de Saúde. Ofício nº 734/14, de 07/07/14, do 
Tribunal do Trabalho da 11ª Região, encaminhando cópia da informação 
de fls. 249 e do despacho de fls. 250, para que, no prazo de 10 (dez) dias, 
encaminhe ao Tribunal cópia da Lei Orçamentária referente ao exercício 
de 2013. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou, para pauta da Ordem do Dia, discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 004/14, 
que “Aprova o nome do Senhor Edgilson Dantas Santos, indicado 
para exercer o cargo de Diretor-Presidente do DETRAN”, de autoria 
governamental. Projeto de Decreto Legislativo nº 008/14, que “Aprova 
o nome da Professora Antonia Vieira dos Santos, indicada para exercer 
o cargo de Reitora da Fundação UNIVIRR”, de autoria governamental. 
Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14, que “Aprova o nome do Senhor 
Haroldo Eurico Amoras dos Santos, indicado para exercer o cargo de 
Presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado de Roraima – 
ITERAIMA, de autoria governamental. Projeto de Decreto Legislativo 
nº 010/14, que “Aprova o nome do Senhor Carlos Vinicius Raposo 
Machado Costa, indicado para exercer o cargo de Presidente do IPER”, 
de autoria governamental. Projeto de Decreto Legislativo nº 011/14, 
que “Aprova o nome do Senhor Ramiro José Teixeira e Silva, indicado 
para exercer o cargo de Presidente do IPEM”, de autoria governamental. 
Projeto de Lei nº 036/14, que dispõe sobre o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remunerações - PCCR dos servidores das áreas de Infraestrutura, 
Agronomia e Veterinária da Administração Direta do Estado de Roraima 
e dá outras providências, de autoria governamental. Em seguida, o 
Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para 
que a Comissão Especial, criada pela Resolução nº 032/14, pudesse 
analisar e emitir parecer ao Projeto de Lei nº 036/14. Após o tempo 
estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão informando que, por 
falta de quórum na Comissão, não foi possível a analisar a matéria e 
transferiu a pauta da Ordem do Dia para próxima Sessão. Após, decretou 
o recesso parlamentar a partir do dia 23 de julho e deu ciência aos 
Senhores Deputados da Resolução nº 035/2014, que “Cria a Comissão 
de Representação da Assembleia Legislativa”, no período de 23 a 
31 de julho, composta pelos seguintes Parlamentares: Francisco de 
Sales Guerra Neto, Aurelina Medeiros, Erci de Moraes, Flamarion 
Portella, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson Sampaio, Mecias 
de Jesus e Zé Reinaldo. E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor 
Presidente declarou encerrada a Sessão, convocando outra para o dia 
cinco de agosto, à hora regimental. Registraram a presença, na Sessão, 
os Senhores Deputados: Angela A. 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, Marcelo Natanael, Mecias de Jesus, Naldo 
da Loteria, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovado em: 12/08/2014

TERMO DE NÃO REALIZAÇÃO DA SEGUNDA MILÉSIMA 
TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA 
DO QUADRAGÉSIMO OITAVO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SEXTA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia cinco de agosto de dois mil e quatorze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, por falta de quórum regimental, deixou de ser 
realizada a segunda milésima trecentésima trigésima primeira Sessão 
Ordinária. Registraram a presença os Senhores Deputados: Angela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra,Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Erci de Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, George 
Melo, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Naldo da Loteria, RemídioMonai 
e Zé Reinaldo. 
Aprovado em: 12/08/2014

ATAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA 

TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.
REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM

10 DE JULHO DE 2014
 Aos dez dias do mês de julho do ano de dois mil e catorze, 
às quize horas e trinta   minutos na Sala de Reuniões, altos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas desta Casa Legislativa, sito a Praça 
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do Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a Comissão 
de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, sob a 
Presidência do Senhor Deputado Ionilson Sampaio, com a presença 
dos Senhores Deputados, membros: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Marcelo Cabral, Marcelo Natanael e Zé Reinaldo, ausente o Senhor 
Deputado Flamarion Portela. Presentes também os Senhores Deputados: 
Angela Águida Potella, Chicão da Silveira, Gabriel Picanço, Joaquim 
Ruiz, Jânio Xingú e Rodrigo Jucá. E ainda a presença da Senhora Edina 
Cristina S. Gomes – Secretária Adjunta da Secretaria de Estado da 
Fazenda-SEFAZ; Alexandre de Souza Cruz Silva Filho-Coordenador 
de Inteligência da SEFAZ; e Kardec Jackson Santos da Silva -Chefe 
de Divisão de Fiscalização da SEFAZ. Abertura: Havendo quorum 
regimental, o Senhor Presidente solicitou à Secretária desta Comissão 
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. A requerimento do Senhor 
Deputado Brito Bezerra, foi dispensada a leitura da ata, cujo teor já era do 
conhecimento dos Senhores Deputados, devido à distribuição de cópias, 
com antecedência, a todos os Membros da Comissão. Acatada a questão 
de ordem, a Ata foi submetida à discussão, como não houve nenhuma 
retificação por parte dos Membros, submetida à votação, foi aprovada 
pelos Parlamentares presentes. Expediente. Não houve. Ordem do Dia: 
O Senhor Presidente comunicou aos Senhores Deputados Membros da 
Comissão, e demais Deputados presentes, que a realização da reunião 
atendia ao Requerimento nº 058/2014, de 08/07/14, de autoria do 
Senhor Deputado Brito Bezerra, aprovado no Plenário no dia 08/07/14, 
requerendo a convocação do Senhor Luiz Gonzaga Campos de Souza, 
Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Roraima-SEFAZ, para 
prestar esclarecimentos sobre o Convênio ICMS 143, de 17 de dezembro 
de 2012, que “autoriza o Estado de Roraima a conceder redução de base 
de cálculo nas operações com mercadorias e bens destinados à Construção 
de subestações e linhas de transmissão de energia elétrica em alta tensão, 
localizadas no território deste Estado”.  Em seguida passou na palavra 
ao palavra o Senhor Secretário Luiz Gonzaga Campos de Souza.
 O  Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de 
Roraima Luiz Gonzaga Campos de Souza- Boa tarde a todos, Presidente 
Deputado Ionilson Sampaio, em nome do qual, cumprimento todos os 
parlamentares aqui presentes. É uma honra estar nesta Casa Legislativa, 
nesta Comissão. Embora fosse notificado ás 10 horas da manhã, 
mas, em respeito á Casa, cinco horas depois, estou aqui para prestar 
esclarecimentos diante da convocação. Como Secretário,  prestarei todas 
as informações que se fizerem necessárias.
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio- Passo a 
palavra aos Deputados que queiram questionar, ou qualquer consideração 
sobre a convocação. Com a palavra o Deputado Brito Bezerra.   
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Quero saudar os Deputados 
aqui presentes, dar boas vindas ao Secretário Luiz Gonzaga Campos de 
Souza, obrigado por atender a convocação desta Casa. Senhor Secretário, 
recebi denúncias sobre o ICMS que deveria ser repassado para o Estado 
pela empresa Transnorte Energia S/A, que foi licitante ganhadora em um 
projeto do governo, valor equivalente a um bilhão e duzentos milhões 
de reais que estenderá energia até o estado de Roraima. Pois bem, em 
2012, veio um projeto para conceder por lei específica, esse benefício 
para essa Empresa, de noventa por cento do valor do ICMS arrecadado, 
seriam dispensados os dez por cento restantes. A Empresa tería um prazo 
de noventa dias para pagar, após a energização da obra, após noventa dias 
ainda teria 36 meses parcelados sem nenhum tipo de correção. Essa Lei  
não foi votada, aqui,  voltou para o Executivo e, através de Decreto, e 
alterou o Códico Tributário, fez um Convênio, convalidou no CONFAZ 
e concedeu o benefíco a essa Empresa. Não vou discutir as questões 
legais,  quero discutir o que está acontecendo neste momento no Estado 
de Roraima, relativo a cofres públicos e a maneira que estão sendo 
administrados esses benefícios, esses recursos já concedidos. Quero dizer 
para Vossa Excelência que temos duas notas sobre a concessão desses   
benefícos a essa Empresa no valor de trinta e sete milhões, setecentos 
e noventa e sete mil, duzentos e sessenta e oito reais, e oitenta e quatro 
centavos. Na diferença de alíquota de cinco por cento, o estado deveria 
arrecadar aqui um milhão e quatrocento  e cinquenta mil reais, ou seja, já 
deveriam estar nos cofres para uso do estado. Pergunto a Vossa Senhoria, 
esses recursos estão nos cofres da Secretaria de Estado da Fazenda   ou a 
Empresa Transnorte, que ganhou essa licitação, já teve acesso aos noventa 
por cento do valor de um milhão oitocentos e cincoenta mil?        
 O Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de 
Roriama Luiz Gonzaga Campos de Souza- Deputado Brito e demais 
Parlamentares, é importante frisar que os governos são impessoais, 
esse convenio foi feito em 2012. É importqante, por mais que Vossa 
Execelência tenha dito que não haveria necessidade de falar do lado 
jurídico, acho  importante colocar a questão jurídica. Não era secretário na 

época, mas o governo do estado achou por bem trabalhar com essa forma, 
com essa renúncia de receita ou qualquer benefício fiscal. É se de alguma 
forma o objetivo é trazer algum desenvolvimento para a região, de alguma 
forma havendo essa renúncia de receita para o estado de Roraima, faz 
saber se lá na frete teria algum benefíco para esta região. Esse é o princípio 
do benefício fiscal. Hoje está se discutindo no país a convalidação de 
vários benefícios dados ao arrepio do CONFAZ- Conselho Nacional de 
Política Fazendaria, e no País não são poucos nesse sentido. É importante 
frisar o lado jurídico no Estado de Roraima, o benefício que foi concedido 
a essa Empresa foi lealmente aprovado no CONFAZ, através do Convênio 
ICMS 143, de 17 de dezembro de 2012, que “autoriza o Estado de Roraima 
a conceder redução de base de cálculo de até noventa por cento do ICMS 
incidentes sobre a importação de máquinas e aparelhos, peças e outros 
materias sem similar, produzidos no País, relativo ao diferencial de 
alíquotas interestaduais de bens destinados a integrar o ativo mobilizado, 
adquiridos para construção e operações de subestações e linhas de 
transmissão de energia elétrica em alta tensão. Trata-se, exatamente, se 
não me engano do lote A do governo federal que foi ganho para fazer 
essa linha de transmissão que benefícia o estado de Roraima, partindo 
do estado do Amazonas. Então, o incentivo era para se fazer baratear 
o custo de implantação desse projeto, inclusive no estado de Roraima. 
È importante se frisar que, após a conclusão, a previsão é de julho de 
2016, após a conclusão desse linhão, há uma perspectiva de receita de 
cento e vinte e um milhões de reais. Isso está firmado em contrato, e vai 
redundar em ICMS, o efetivo para os cofres do Estado é de 25%, que é 
aliquota da energia elétrica acima de vinte e cinco milhões em 2016.  No 
Convênio 143, o que a legislação obriga, acho importante deixar claro 
o lado jurídico, foi passado no CONFAZ pelas 27 unidades federadas, 
incluindo o estado de Roraima, qualquer concessão de benefício, a 
legislação estabele que tem que haver unanimidade e, previamente o 
Estado de Roraima obteve aprovação. Esse convênio foi publicado no 
diário oficial da união e convalidado na legislação tributária do estado de 
Roraima, conforme prevê a Lei Complementar nº 24/75 que estabele as 
formas de convalidação  e convalidado através de um Decreto do Poder 
Executivo. É importante colocar o ponto de vista legal, salvo melhor juizo, 
os órgãos superiores que tinham o melhor entendimento do arcabouço 
juizo brasileiro  e do estado de Roraima se haveria algum vício. No nosso 
entender, o estado de Roraima cumpriu todos os requisitos estabelecidos 
na legislação do ponto de vista formal, houve uma previsão do que seria 
de renúncia fiscal em termos de materiais, e estabelecer quais e de onde se 
traria a mercadoria. Começou agora a vir essa mercadoria, imediatamente 
quando começaram a chegar, abrimos um procedimento fiscal para 
acompanhar a chegada e na visita da fiscalização o procedimento fiscal 
ainda está em andamento, foi detectado exatamente a questão do benefício 
estabelecido no Convênio 143 incorporado sob a legislação vigente. O 
Senhor perguntou se os recursos estão no estado de Roriama. Acabaram 
de chegar, foi feito um termo de ajuste de regime especial que estabeleceu 
prazo e os 10% a serem pagos,  seriam pagos em 36 parcelas após a 
conclusão. Quero deixar claro aos demais Parlamentares que isso foi um 
benefício fiscal concedido pelo CONFAZ. Hoje, diante das dificuldades 
financeiras do estado, que ora enfrentamos, toda e qualquer receita seria 
importante e muito bem vinda diante das dificuldades, e não é privilégio 
nosso. Essa dificuldade não é só em Roraima, como de outors estados 
da federação. Entendo que o princípio do benefício fiscal, quando o 
CONFAZ aprova  desoneração do ICMS para remédios destinados, por 
exemplo, a tratamento de câncer, que está deixando de entrar receita para 
o estado, mas  tem o lado social de buscar  baratear, reduzir o valor dos 
medicamentos. Eu entendo que o espiríto desse benefício fiscal foi abrir 
mão de receita para que realmente essa obra se realizasse. E estando 
pronta, o  benefício direto de estabelecer energia para o estado de Rorima, 
trazer muito mais industrias e estabelecimentos comerciais, sabendo que 
a energia é a mola propulsora de qualquer econômia, havendo receita 
direta não apenas teremos a implantação  desse linhão, quanto também 
das demais atividades de economia do estado com uma garantia de uma 
efetiva energia elétrica no estado.                                           
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Senhor Secretário, já que o 
Senhor falou nas questões jurídicas, o governo do estado não só usou,  como 
base a lei que o Senhor citou, ele alterou o código tributário, que não pode 
ser alterado por Decreto. Vossa Excelência está dizendo que foi concedido 
um benefício fiscal, foi feito um termo de acordo de regime especial na 
lei o Decreto nº 14.330 de 11/07/12. Último Decreto feito pelo estado o 
artigo 498 passa vigorar com a seguinte redação: não sera concedido regime 
especial a contribuinte incrito no CGF a menos de um ano. Está aqui o 
CGF dessa empresa, 58 dias depois que houve a inscrição essa empresa 
já entrou com o termo especial na SEFAZ. Pelo termo qualquer de regime 
especial para uma empresa no estado de Roraima, pagase antecipado, e esta 
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teve o benefício de quase dois anos sem pagar nada  e  teve uma carência 
de 90 dias. Que quero dizer que os engenheiros da empresa estiveram 
aqui na Assembleia há uns trintas dias atrás e nos  deram um prazo de 
energização da obra em dezembro de 2016. Os meses  de janeiro, fevereiro 
e março de 2017 são os três meses de carência de maneira inrregular que 
foi autorizado pela Secretaria de Estado da Fazenda. É tendo em vista que 
não tem um ano de CGF inscrito, a empresa que ganhou a  licitação, tem 
mais 36 meses para pagar os 10%, diante  da situação que o nosso estado 
se encontra. Quero dizer mais para Vossa Eexeclência, com todo respeito, 
está incluido na base de cálculo na matris desse projeto o ICMS que seria 
pago para Roraima. Esse mesmo argumento que você usou aqui foi o mesmo 
que usou o Deputado Rodrigo Jucá, quando esse Projeto entrou aqui em 
2012. Agora virá energia para aqui, e ao estado e o povo, claro, o Governo 
Federal, na licitação, já pagou, o ICMS já está no cofre da emporesa para 
ser repassado para o estado, não deveria de maneira alguma ter abdicado 
dessa receita, outra de 60% è de  material dessa obra. A renúncia de receita 
passa dos trinta milhões para o estado. Quero que o Senhor nos esclareça 
qual o procedimento que o Senhor falou que está em andamento, e se pode 
mandar para nossa Comissão as cópias desse procedimento que está sendo 
ultilizado para administrar esse termo de de regime especial, como está 
sendo absorvido esses recursos pelos cofres do tesouro, como está sendo 
renunciado pelo estado, e como está sendo feito quanto aos 10%, já que só 
vão devolver para o estado após 90 dias de energização e em 36 longas e 
suaves prestações como se o estado de Roraima rico fosse. E quero contar 
com a nobresa dos colegas e que isso aqui não é uma oposição partidária. 
Nós, em 2012, refutamos esse projeto, foi mandado arquivar, não tem 
condições de abdicar de renuncia. Essa energização não traz nenhum 
benefício para o estado para que pudessemos abdicar essa receita, se 
fosse uma obra licitada com o estado que gerasse emprego e renda, algo 
poderíamos estudar melhor, mas foi um  recurso que foi abdicado e estava 
na matriz da licitação e negociação da empresa com o Governo Federal. 
Então, não foi renúncia, foi abdicação, “eu não quero esse recurso para o 
estado”.   Quanto a documentação e a forma que estão sendo administrados 
os livros  fiscais dessa empresa, é possível termos acesso?                              
 O Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de 
Roriama Luiz Gonzaga Campos de Souza- Deputado, só para deixar 
bem claro, as ações que estão sendo colocadas, creio, não haver nenhum 
problema de legislação. Quanto ao sigílo fiscal, quero deixar bem claro, 
não há absolutamente, ao concluirmos encaminharemos os resultados, 
o que está sendo analisado são os procedimentos realizados, que estão 
de acordo com a legislação pela empresa. Quero deixar bem claro, me 
pordoe, salvo melhor juízo, entendo que a Constituição Federal, no 
seu artigo 150 no parágrafo 6º, diz que as incorporações de qualquer 
legislação tem que ser através de Lei, salvo o disposto que diz: salvo os 
casos do convênnios  do CONFAZ que tem legislação pŕopria, e essses 
convênios estão recepcionados pela lei Complementar 2.475 que está 
em vigor, no seu artigo 4º que vou dizer pra voces, dentro do prazo de 
quize dias contados dentro do diário oficial da união, e independente 
de qualquer outra comunicação o Poder Executivo de cada unidade da 
federação públicará Decreto ratificando ou não os convênios celebrados, 
conciderando ratificação tácita considerando a falta de manifestação, 
assinalados nesses artigos. Quem declara inconstitucionalidade não sou 
eu, tem um poder específico nisso aí, entendo que todos os convênios 
celebrados neste pais, que são ratificados pelo estado, não precisariam 
de nenhum Decreto, inclusive, se em 15 dias não se manifestassem ele 
estaria ratificado tácito também. Mas esse dispositivo constitucional 
foi alterado em 93 por uma Emenda Constitucional, eu diria que, 
mesmo assim, o dispositivo que regulamenta a forma de concessão  de 
beneficios, unanimidade e a Lei Complementar 2.475 é agora, neste ano, 
tivemos um caso muito claro que é a Zona Franca de Manaus, que os 
benefícios fiscais na guerra estabelecida com São Paulo, que queria que 
os benefícios fossem através do CONFAZ. A Zona Franca de Manaus 
alegou, com base na Lei 2457, que os benefícios estabelecidos pela 
indústria embasados na Lei, que diz que a indústria da Zona Franca de 
Manaus não precisa passar no CONFAZ. E por unanimidade da relatora 
Carmem Lúcia, foi aprovado que realmente, quanto aos benefícios da 
indústria da Zona Franca de Manaus, não há necessidades de passar pelo 
CONFAZ, pode ter legislação pŕopria. Então, na questão da legalidade, 
entendo que o artigo 4º da 2.475 respalda com muita propriedade o artigo 
489 da nossa legislação que diz: não será concedido regime especial a 
contribuinte e no inciso I, inscrito no cadastro geral fazendário há menos 
de um ano. O Senhor coloca que essa empresa há menos de um ano, 
quando foi concedido esse regime especial licitário, teria menos de um 
ano, mas temos que olhar a legislação como um  todo. Esse mesmo artigo 
489 no seu parágrafo 1º diz; o prazo para   mencionado no inciso I não 
será aplicado nas situações especiais em que o contribuinte apresente 

condições suficientes para segurar o direito do erário ou do interesse 
do fisco. Nos tivemos o cuidado, nessa ação, de buscar maior interesse 
do fisco, nos tivemos o cuidado, nessa ação, de buscar o balanço 
dessa empresa, é uma empresa consorciada, se não me engano, com a 
eletrobrás. É uma empresa com capital aberto, com mais de 88 milhões, 
salvo melhor juízo, também, é uma empresa que está respaldada a se 
conceder o regime especial exatamente  pela capacidade financeira que 
ela apresenta e os  balanços são públicados no diário oficial 
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio- Sob o ponto 
de vista legal, o Decreto estava correto? Foi feito com autorizaão do 
CONFAZ?  
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Em uma obra única onde 
estava a matriz embutida o ICMS o CONFAZ, não precisa e está certo, é 
tácita, não precisa fazer por Lei, se for uma negociação de bens e serviços 
entre estado e uma empresa, não renuncia de receita.   
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio- Não foi desse 
governo, em qualquer hipotese legal, acho que o estado fez um péssimo 
negócio, você fazer uma renúncia fiscal num estado que está praticamente 
quebrado dessa maneira, no minímo, quem negociou em nome do governo 
, negociou muito mal. A verdade é essa, mesmo dentro da legalidade, 
acredito já que existe todo esse escopo legal, praticamente não podemos 
fazer muita coisa sobre isso, isso serve de alerta para a própria Assembleia 
Legislativa  e ao governo, que hoje  está, se por ventura sugir situação 
desse tipo, porque uma renúncia de receita para um estado que está com 
o pires na mão desse  volume, é no mínimo uma inresponsabilidade.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Gostaria de fazer um 
requerimento verbal. Gostaria de ter os documentos enviados à Secretaria 
de Fazenda para que houvesse o benefício fiscal sem haver o pagamento 
antecipado dos 10% do ICMS. O Senhor disse que teve o trabalho de ver,  
ou o outro secretário, são os ativos da empresa e o balanço patrimonial 
da empresa, mais os livros de registros fiscais, saber como está sendo 
feito esse trabalho fiscal na Secretaria de Fazenda, você poderia enviar 
para a Comissão de Orçamento?
 O Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de 
Roriama Luiz Gonzaga Campos de Souza- Sim, não há problema 
algum, só pediria sobrea questão do sigilo fiscal e o balanço da empresa, 
publicado no Diário Oficial. Então, as informações são essas, porque no 
convênio foram estabelecidas as condições. Então, o que a Secretaria esta 
fazendo é que estamos checando, para ter o benefício fiscal, para saber o 
que foi estritamente estabelecido no convênio, o que a fiscalizaçao está 
vendo, se a empresa começou a atender. Na verdade, ela começou a trazer 
agora, e hoje vendo o Bom dia Brasil, a materia foi exatamnete sobre isso, 
a falência do setor de energia no país, as empresas termoelétricas com 
dificildades em cumprir, os lotes exatamente  os que foram licitados, a 
previsão seira a partir de julho de 2016 e as empresas estão dizendo que 
não vai estar pronto. Então, na realidade é essa dificuldade, foram dados 
beneficios de reduzir as contas de energia elétrica, mas infelizmente as 
empresas não estão aguentando essas situações, mas diria, lógico, não 
havendo nenhum impedimento legal, vai ser, de forma transparente, 
enviado a essa Comissão.               
 A Senhora  Deputada Aurelina Medeiros-  Boa Tarde, 
Secretário eu já tive a oprtuniade de conversar com o Secretário sobre 
essa questão, tão logo o Deputado Brito leu e fez a denúncia. Me assuto, 
que precisa tanto fazer renúncia de receita desse tamanho, o Secretário 
me falou que era difícil dizer que poderíamos renunciar, mas me parece 
que, pela questão da crise energetica, ou seja, pelas empresas que 
trabalham com enérgia nesse páis, todos recorreram ao CONFAZ e tiveram 
autorização, analizando principalmente a relação custo benefício da obra, 
você renúncia ou a empresa não faz. E outros estados também houve 
renúncias, tipo Piauí, Alagoas e, do ponto de vista legal, discutimos aqui 
se foi ou não aprovada pela Assembleia a mudança do Código Tributário, 
analisou-se, da mesma forma, o que já foi  recepcionado por leis em 
período anterior, mas não temos o que discutir, infelizmente, do ponto 
de vista de verificar, era um momento muito dífícil para as empresas 
de energia elétrica no Brasil,  é uma pena renunciar receita, mas não se 
renuncia receita.                           
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Mas se o Estado de Rorima 
não abdicasse os 90% de receita, a empresa não faria essa obra, Deputada? 
 A Senhora  Deputada Aurelina Medeiros- Eu não disse isso, 
Deputado, estou colocando minha posição, disse que a empresa falou isso, 
não sei qual é a empresa e não sei de onde veio, estou dizendo em função 
da crise, se questionou muito com relação à Assembleia aprovar ou não 
a renúncia de receita, mesmo a Assenbleia, ou não sem autorização do 
CONFAZ, ela não existe,  o respaldo foi do CONFAZ, é obrigatório.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz- Eu me assutei também 
quando o Deputado Brito apresentou essa sitiação aqui na casa, procurei 
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pesquisar. Esse contrato já rola com esse preço há 4 anos, a previsão 
é quase de 5 anos para ele sair da burocracia do meio hambiente para 
começar a obra. É um ano e nove meses a previsão de entrega, é o que 
está no contrato, mas a burocrácia já atrasa essa obra, que era para ter 
iniciada há mais de 5 anos atrás. Em relação ao custo dessa obra, participei 
da audiência Pública e fiquei até o final,  portanto o custo dessa obra foi 
de 5 anos atrás, por isso a dificuldade de tocar a obra. A Eletrobrás como 
disse o Secretário, é  acionista, participa da obra, caso contrário nenhuma 
empresa entraria nesse tipo de obra, que é diferenciada em várias regiões 
do Brasil, com as inzenções se nós tivermos capacidade, as compensações  
em relação ao tão famoso meio hambiente. Eu consegui que a empresa 
assumisse um compromisso como  compensação para o curso de Medicina 
que está se instalando na Universidade Estadual em nosso estado nos 
moldes da Universidade do Amazonas, que eles dessem um laborátorio 
completo para a Universidade Estadual cujo valor ultrapassa seiscentos 
mil, há um outro trabalho de compensanção financeira para o meio 
hambiente. Está sendo elaborado um projeto de compensação  para o 
estado de Roraima que envolve calcário e uma série de investimentos na 
agricultura para que, ao início da energia já comece um projeto de uma 
melhor arrecadação para o estado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio- Senhor Prsidente, 
quero cumprimentar o Senhor Secretário e toda sua equipe técnica. Não 
vou adentra na questão legal, há um embate que não tem consenso, meu 
ponto de vista, se o governo mandou para esta casa mas não foi aprovada 
é porque em algum momento, o governo entendeu junto com a PROJE 
que precisaria sim de uma legislação. É uma casa política, que fez naquele 
momento uma avaliação que convenceu o governo a retirar o Projeto, 
retirou porque não seria aprovado naquele momento, mesmo mandando 
hoje um projeto dessa envergadura não seria aprovado. Durante a fala 
o Secretário ele colou uma previsão de renúncia, valor  em torno de um 
milhão  que já foi matarializado o valor total, como previsão, seria de 30 
milhões. Gostaria de ouvir da SEFAZ se tem uma ídeia qual seria esse 
montante. Foi colocado pelo Secretário que essa renúncia de receita traria 
algum benefício para o estado e até citou o exemplo do medicamneto do 
câncer. E aí consigo entender claramente que ao abrir mão do imposto 
sobre esse medicamento, o cidadão roraimense que está doente de câncer 
será beneficiado, mas no caso da empresa, Deputado Brito, concordo com 
Vossa Excelência. No orçamento da empresa já está embutido o valor, 
inclusive margem de lucro e encargos. Assusta-me a fala da Deputada 
Aurelina e Deputado Joaquim, que me parece mais advogado da empresa 
do que Deputado que defende nossa gente. Mas está com 5 anos que foi 
licitado, pra que  existe aditamento de preço? A empresa pode dizer que 
não quer mais, demorou muito  e abriu mão, com aditamneto de empresa 
tentar atualizar para não dar prejuizo. Existem mil mecanismos para 
empresa não ficar no prejuízo, a empresa dessa magnitude não está no 
mercado à toa, tem copetência, não precisa ter caridade, quem está sendo 
caridoso é o estdo de Roraima. É uma empresa que tinha tudo para ter 
sua margem de lucro confortável, pergunto ao Secretário: qual o valor 
estimado da receita e qual sería o beneficio de imediato, além da energia 
de qualidade, com renúncia ou sem renúncia a energia já está ligada ao 
sistema nacional, se a empresa trouxesse uma ação social, uma voltagem 
a mais de energia eu conseguiria visualizar esse benefício?                                                              
             O Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de Roraima 
Luiz Gonzaga Campos de Souza- Só pra deixar claro, Deputado Brito, 
você foi bem informado, quem trouxe a denúncia, e a renúncia estimada 
é de 25, não temos como saber, dependemos da origem, colocamos uma 
aliquota média,  mas é em torno de 25.800, jogando uma aliquota média 
de sete e meio até trinta milhões, é a espectativa de renúncia nesse sentido   
valor de 25 a 30 milhões é a média.         
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá- Boa tarde, quero 
cumprimentar o Secretário e sua equipe, quero enaltecer o Secretário, a 
propriedade como defendeu a medida do governo e mostra que está aqui há 
pouco tempo e já é um Roraimense. A veemência como defende os projetos 
estruturais, entendo a angustia do Deputado Brito, Deputado Ionilson, 
não tem ninguém mais angustiado aqui com a situação financeiros do 
estado do que o Secretário. Ele tira o extrato da conta todo dia e não vê 
dinheiro, pensando a curto prazo, no hoje, essa renúncia não pode fazer 
muito sentido, estamos pensando numa obra que vem dar condição de se 
estabeler com vantagens como todos os outros estados têm. Hoje por ser 
um estado isolado com seu abastecimento, sequer temos direito à tarifa 
subisidiada para irrigação agrícola, hoje por ser um sistema isolado de 
energia não adianta Roraima construir uma idrelétrica com todo potencial 
hídrico que temos, porque  não tem para onde ir essa energia, essa é uma 
obra que na verdade tráz esse incetivo fiscal nesse momento, mas dá 
condição ao estado de arrecadar ICMS num volume jamais imagina. O 
Secretário está acostumado com arrecadação de ICMS de  quinhentos, 

seissentos milhões por mês, só que aqui, isso se arrecada por ano, e a 
geração de energia pode trazer uma nova realidade para estado neste 
momento, é ruim, A Secretária precisa de recursos neste momento, o 
Secretário tem feito um esforço, pecúlio para aumentar a arrecadação, 
sonham com o aumento de receita, Não tenho dúvida disso, não foi essa 
renúncia que quebrou o Estado, todos sabem disso, sentimos falta porque 
tem uma série de compromissos a serem cumpridos, mas não foi ela que 
trouxe dificudades para o estado. Não tenho dúvida que essa obra virá 
dar um novo sistema de arrecadação, se for colocado o custo benefício, 
se for colocar na Balança o custo Brasil, que não está na planilha do 
contrato que o Ministério de Minas e Energia paga  no Brasil numa obra 
que vai cruzar Amazônia, que tem o custo do meio ambiente, Funai e 
custo burocrático da paralização, advogado, de incertezas e imprevistos. 
E em Roraima,  como não tem contrapartida nessa obra, porque o estado 
é o maior beneficiado. Esse é meu ponto de vista. As questões jurícas 
são esperadas, existe o sentimento de que precisavamos ter  um pouco 
de caixa agora, mas pensando no futuro do Estado, eu não tenho  dúvida 
que essa obra é mais do que bem vinda. Falei no dia da audiência pública 
que a única coisa, pela qual torço e pra que ela seja executada logo,  pedi 
da empresa, precisamos desesperadamente dessa interligação, Roraima 
precisa, é o único estado que falta no Brasil.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo-  Boa Tarde a todos, 
cumprimentar o Secretário e toda equipe, todos os Deputados desta casa. 
E que quando argumentam, vem pra trazer à sociedade e ao governo  
uma condição de esclarecermos de forma mais didática, o que vou dizer 
aqui não se soma ao que os outros já disseram, mas podemos dizer que 
para se colher precisamos plantar, com essa renúncia para se colher num 
futuro o desenvolvimento conforme todo estado brasileiro faz no sentido 
de desenvolvimento históricamente. No estado da Bahia, para que ele 
pudesse desenvolver a sua industria ele levou a Camaçari, e renunciou 10 
anos e alí foi construido um polo. Hoje, estamos falando numa renúncia 
de 30 milhões, mas podemos falar de 50 milhões que jogamos fora com 
o empréstimo da CAF. Esse foi um custo que estado pagou e não trouxe 
nada para o nosso povo, felizmente já pagamos e o que vimos durante 
o período foi que o dinheiro veio para energia mas foi transformado em 
poste e fios roubados e postes quebrados a energia nunca chegou. Hojeo 
que falamos  é de uma renúncia feita e aprovada pelo CONFAZ dentro 
da sua legalidade, por sermos um estado pobre, não poderíamos deixar 
sair sequer um tostão  daqui. É inevitável, se não tomarmos decisões 
de colaborar, para se consolidar uma relação há de haver renúncia, 
não poderia deixar de entender e de forma alguma houve, rspeitando 
posicionamento do Deputado Brito preocupado com o estado que hoje 
ele defende. Mas essas observações são importantes, sua vinda aqui, 
Secretário, mostra cada vez mais a clareza a forma do Governo Chico 
Rodrigues tratar as prioridades, tendo em vista que o nosso estado  está 
preparado para o desenvolvimento econômico através da produção. Eu 
gostaria de somar meus comentários,  com devido rspeito, ao do Deputao 
Brito, Obrigado. 
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros-  Quanto á questão 
da energia de Guri, sei que é difícil e não sou advogada da empresa, mas 
sou advogada  estado do desenvolvimento deste estado, ninguém está em 
condição de renunciar nada neste estado, mas a teoria de Vossa Excelência 
é que o estado tem dinheiro demais, sempre tem dinheiro demais, acho 
que essa renúncia não vai fazer falta não. Obrigada.                                                          
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço- Boa tarde a todos, quero 
agradecer a presença do Secretário e tecer discordância em relação ao 
pronunciamento do Deputado Rodrigo Jucá. Tenho uma empresa há trinta 
anos de atividades neste estado, nunca recebi do Governo Federal nem do 
Governo do Estado renúncia ou uma benessi desse tipo, nunca recebi. As 
obras na amazônia, quando as empresas vem pra aqui, são diferenciadas 
do resto do país. Então, essa justificativa não existe, grandes empresas, 
não precisam desse tipo de renúncia porque já estão contempladas no 
orçamento, podem passar 10 anos, uma obra dessa vergadura não precisa 
desse tipo de renúncia, porque ela já está contemplada no orçamento, 
sabem que vão sofrer necessidade de licenciamento, todas as obras de 
grande porte são assim. Então, essas renúncias para grandes coorporações 
não vão trazer nenhum benefício para estado  de Roraima. Seria benefício 
se o Governo do Estado tivesse subsidiado para o produtor rural com o 
pagamento de 5% em vez de 25%. Agora para as empresas locais que, 
passam 2 ou 3 anos sem pagar, e depois vão embora também o dinheiro 
vai embora para fora do estado. O senhor me desculpe, infelizmente não 
tráz benefício para o Estado de Roraima. Falo isso como morador deste 
estado e tenho muita vontade que ele cresça, mas com esse tipo de favor 
para uma só empresa, não me convence. Obrigado.                             
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio- Vamos 
passar para as considerações finais.
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 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Quero dizer que assisti 
á audiência pública da empresa Transnorte, que veio apresentar todo 
seu esboço da obra, apresentou todos os seus gastos, inclusive gastos 
excedentes que eles tem nessa planilha. Deputada Aurelina disse que 
talvez o recurso não desse, e se o estado não abdicasse esse imposto, 
a empresa não poderia executar a obra. O Depuado Joaquim Ruiz que 
defendia o ISS, que essa empresa poderia pagar uma parte do ICM 
para os Municípios, esqueceu disso, e não mais falou, e disse que a 
empresa conseguiu fizesse um laboratório com o custo de 600 mil reais, 
enquanto um diz que não tem recursos, que talvez não tenha, outro diz 
que a empresa gasta 600 mil reais, e gasta e faz um laboratório, ou seja, 
problema de recursos não é. Eu gostaria muito que vocês Deputados 
de base defendessem os pequenos e médios empresários como estão 
defendendo essa empresa. Quero defender, sim, os pequenos empresários 
e os médios, queira Deus que nós não venhamos pagar um custo altissímo 
por essa covardia de não fazer um Decreto Legislativo e anular esse termo 
especial dessa empresa. É algo imoral, diante de um decreto, diante da 
saúde do nosso estado em falência, tem pessoas morrendo no Hospital 
Geral enquanto neste estado abdica milhões de uma receita embutida na 
matriz do negócio com o Governo Federal e a Transnorte. Não falo por 
ser oposição partidária, quero  que o melhor vença, mas sei que esse é 
o sentimento de vocêes, ou por estarem no governo ou por exercerem 
funções e defender o alinhamento das políticas públicas deste governo. 
Não vou parar aqui, já protocolei no  Tribunal de Contas do Estado, já 
falei com o conselheiro que pegou a  distribuição da denúncia no estado 
no Ministério Público Estadual e Federal, se o governo esiver certo ou 
se tiver força para provar que o estado pode sofrer venho à tribuna desta 
Casa e faço um pronunciamento pedidndo desculpas a todos do nosso 
Estado. Obrigado.                  
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio- Bem lembrado 
Deputado Brito, estranho muito mais ainda o posicionamento do Deputado 
Joaquim Ruiz, que falou por várias vezes o qunto era prejudicial para 
os Municípios abrir mão desses 25 milhões dos quais 25% vão para os 
municípios em forma de cota à parte. Eu vou mais além, quero que fique 
registrado, porque quando você pensa e não se manisfesta, queira Deus 
que não tenha nenhum tipo de contribuição para o grupo governista, aí 
pra mim, é o fim da picada, já não  concordo em abrir mão desse volume 
de recurso do estado de Roraima, um estado falido como se encontra 
hoje, o próprio governo decretou falência  em diversos setores, áreas 
mais importantes. Seria uma tristeza maior ainda, Deputado Brito, ver 
qualquer doação para campanha eleitoral, infelizmente em nosso país as 
campanhas são financiadas pela iniciativa privada. Espero que isso um 
dia mude. Para mim seria, entornar o caldo, como diz lá no  nordeste, 
não consegui vizualisar nenhum benefício concreto, não estou falando 
da energia, todos queremos energia de qualidade e fazer parte do sistema 
nacional, fugimos da questão da Venezuela, agora, benefíciio concreto 
que o estado está levando a abrir mão, não foi uma relação de estado 
para estado, como falou o Deputado. É uma empresa e o estado, eu não 
consegui vizualisar, desculpa Secretário, neste momento vejo a empresa 
como grande ganhadora nessa questão. Obrigado.             
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá- Gostaria de trazer à 
mémoria tanto do Deputado Brito como do Deputado Gabriel, que temos 
regulamentos sobre incentivos fiscais para nossas empresas, inclusive 
às pequenas. Boa Vista, hoje, é uma área de livre coméricio e o estado 
renuncia justamente para favorecer a estabilidade das empresas aqui. Você 
sabe que as empresas locais sentiam uma concorrência extremamente 
desleal com Santa Helena, Lethem e Manaus. Claro, que isso ainda 
existe e muitas empresas deixaram de fechar por conta da área de livre 
comércio aqui. Não estou defendendo empresa grande não, quem trouxe 
a LC pra cá foi nosso grupo também, todos comemoraram, mas foi nosso 
trabalho, existe aqui uma previsão de ZPE, 215 revista que não pode 
receber uma nova proposta na Assembleia por conta do peŕiodo eleitoral, 
mas o Secretário já está fazendo esse trabalho. Então, essa conversa 
sobre empresa grande não é bem assim, defendemos todos, mas como 
o Deputado Sampaio, diz ele já está querendo  misturar as bolas. Está 
falando em ajuda para eleição, ninguém considerou isso, Vossa Excelência 
está procurando cabelo em ovo, vamos separar as coisas, porque não 
é. Como não teve argumentos, sua tese perdida, está querendo causar 
terrorismo em outras questões para o embate. Então, vamos ter calma 
para evitar citar  questões inrreais aqui. Obrigado.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo- Na mesma linha de 
pensamento do Deputado Rodrigo, eu vejo quando o Deputado Sampaio 
diz que não podemos disassociar a linha de energia da Venezuela, eu já 
digo, ao contrário, temos que desvincular isso, se tivéssemos pego aquele 
dinheiro e investido na energia de Tucuruí, o desenvolvimento já estaria 
acontecendo na vida do estado e do fortalecimento econômico, não tem 

como desassociarmos esta questão, até falando por outro lado, é um 
momento político, a lei é nacional, as pessoas podem fazer suas doações 
de campanha. Não acredito que tenha algum candidato sendo beneficiado  
não de uma doação, mas de um recurso que foi buscado lá fora, na época, 
eram 25 milhões e transformaram-se em 50 milhões, mas não melhorou em 
nada a vida do povo do nosso estado, mas transformou a vida de famílias e 
pessoas em tragédias, de pessoas na cadeia, foi isso que aconteceu, tendo 
com tanto dinheiro  que chegou sem planejamento, perdendo o foco do 
investimento no estado. Então, não podemos desassociar, porque não 
sabemos se aquele dinheiro foi gasto todo, e ficou enterrado por vários 
anos e vai aparecer na vida de alguma pessoa no presente, obrigado.         
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço- Gostaria que o Deputado 
Rodrigo Jucá estivesse aqui neste momento, para dizer a ele que essa 
também está beneficiada pela Lei de livre comércio, quando disse que 
pequenos roraimenses, que têm umbigo enterrado nesta terra, aqui, não 
recebem ICMS do estado quando tem um problema ambiental que demora  
1 ou 3 anos para liberar uma determinada obra ou emprendimento, não 
recebe essas benesses do estado. Quero me reportar ao meu amigo 
Deputado Zé Reinaldo, acho que ele mora em outro planeta. Quando 
o linhão da Venezuela veio para aqui, tinha na minha casa dois grupos 
geradores para tocar a empresa. E quando foi estalada a energia da 
Venezuela, eu vendi os geradores, desculpa discordar do Senhor, lá em 
São Luiz do Anauá, onde moro, se não fosse a energia da Venezuela 
estaria num apagão, é ruim, mas e ela que serve as vicínais lá. Que venha 
e seja bem- vinda, não podemos dizer que a energia da Venezuela não 
ajudou, não fazia parte nessa época, do estado, não tinha conhecimento, 
quem tiver culpa que assuma sua culpa. Na época, foi muito importante, 
Secretário, a energia da Venezuela, obrigado.
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio-Gostaria que 
nós não começassemos a politizar, queríamos esclarecimentos técnicos. 
O objetivo foi esse, e não vamos levantar a questão da energia de Guri, 
de erros graves que houve no passado, que já foram apurados, que nós 
nos ativéssemos à questão.             
 O Senhor Deputado Chicão da Silveira-Boas-vindas ao 
Secretário, eu não poderia deixar de agradecer ao Secretário que 
recebeu da Mesa Diretora hoje pela manhã a notificação, inclusive, fico 
triste porque assinei o Requerimento e o Decreto Legislativo, estava 
convencido que teria que fazer a reunião, mas depois das explicações do 
Secretário, o Senhor me diz que ainda vai ao Ministério Público. Não 
podemos levar isso pelo lado político. A parte técnica já está explicada 
e convencida, existem discordâncias, fico triste, assinei tudo junto com 
Vossa Excelência, está provado que foi feito tudo de forma correta 
Parabéns ao Secretário. Obrigado.         
 O Senhor Presidente Deputado Ionilson Sampaio- Em primeiro 
lugar, a renúncia fiscal, que foi feita com todos os ditames legais, 
obedecendo uma legislação, isso é importante para os técnicos do governo, 
para que  possamos verificar essas questões quando se apresentarem de 
uma forma mais saúdavel, verificando a situação fiscal do estado, até 
que ponto seria possível essa renúncia. Talvez essa renúncia poderia ser 
menor, talvéz! São essas questões que, em nome do povo de Roraima, 
não sabemos se vamos estar aqui ano que vem, mas vocês com certeza 
permanecerão à frente dos órgão arrecadadores deste estado, conhecemos 
a responsabilidade de todos os senhores, e essas questões têm que ser 
enfrentadas de uma maneira mais clara, porque acredito mais ainda que 
fizemos uma benesse com coisa que não era nossa, inclusive, porque 
parte do ICMS vai para os Municipios. Houve concordância com os 
prefeitos? Acredito que não, eles deveriam estar inseridos nisso, e parte 
da arrecadção é distribuida aos município, o estado faz uma renúncia 
dessas, sem a concordância dos Municípios que também têm parte 
nesse bolo. É, no mínimo, injusto. Acho que os eslarecimentos foram 
necesserários. Tivemos nosso poder usurpado, porque tínhamos arquivado 
a matéria, mas semana depois, o Governo do Estado faz um Decreto 
Governamental, esse é nosso sentimento, nos foi tirado o poder de legislar 
nessa matéria. Acho que o governo que tem transparência levaria essa 
questão para Assembleia e abriria esta casa, nós estaríamos modificando 
esse percentual, e para frente, teremos oportunidade para não penalizar 
mais este estado. Obrigado.         
 O Senhor Secretário de Estado da Fazenda do Estado de 
Roriama Luiz Gonzaga Campos de Souza- Obrigado pela oportunidade. 
Não posso deixar de destacar a presença da minha equipe, que tem me 
ajudado a tocar a Secretaria de Fazenda, grandes responsáveis para fazer 
a coisa acontecer. Tivemos nos últimos meses uma previsão líquida do 
FPE de 97 milhões, vieram 12 milhões a menos, e 21 e meio do Governo 
Federal de IPI e  Imposto de Renda, em compensação na arrecadação 
do estado de Roraima, nos meses anteriores ao mês de junho, houve um 
crescimento de receita própria de 12 e meio por cento; e no último mês, 
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de 24% de ICMS. O maior percentual de arrecadação própria das 27 
unidades federadas, sem aumento de carga tributária, sem terror fiscal, 
com tranquilidade, aumentando os  controles com toda transparência, 
colocamos 11 milhões em relação ao ano passado, só o FPE. Na verdade, 
o trabalho é da equipe, sempre trabalho em equipe, queria agradecer cada 
palavra elogiosa dirigida de forma educada e respeitosa, isso faz parte da 
democracia. Essas informações são importantes para todos nós. E preciso 
prestar contas para a sociedade, sobre atos públicos. Aqui é a caixa de 
resonância da comunidade. A Secretária de Fazenda, por determinação 

do Governador Chico Rodrigues, estaremos sempre a disposição desta casa 
Legislativa. Muito obrigado. Encerramento: O Senhor Presidente Deputado 
Ionilson Sampaio, constatando não haver mais nada a tratar, encerrou a 
reunião ás dezeseis  horas e trinta minutos. E, para constar, eu, Edelzânia 
Silva de Oliveira, Secretária, lavrei a presente Ata que após lida e aprovada, 
será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.        
Ionilson Sampaio
Presidente da Comissão
Aprovado em: 17/07/2014


