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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS
ATA DA SESSÃO SOLENE, EM 19 DE ABRIL DE 2022

30 ANOS DE INSTALAÇÃO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
E DA PROMULGAÇÃO DA CONSTITUIÇÃO DO ESTADO DE 

RORAIMA
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SOLDADO SAMPAIO

Às dezessete horas do dia dezenove de abril de dois mil e vinte 
e dois, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a Sessão Solene de 
comemoração dos 30 anos de instalação da Assembleia Legislativa e da 
promulgação da Constituição do Estado de Roraima.

O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa – Senhoras e 
senhores, boa tarde. Sua atenção, por favor. Sejam todos bem-vindos. Esta 
Sessão Solene é comemorativa aos 30 anos de instalação da Assembleia 
Legislativa e da promulgação da Constituição do Estado de Roraima. 
O Objetivo é o reconhecimento e agraciamento de personalidades que 
contribuíram com a história desta Casa Legislativa e do Estado de Roraima.

Esta sessão está sendo transmitida ao vivo pela TV Assembleia, 
canal 57.3; pelo Facebook; pela rádio Assembleia FM, 98.3; YouTube e 
gravada para posterior transcrição da ata. 

Convidamos a compor a Mesa dos trabalhos os deputados: 
Soldado Sampaio, Presidente deste Poder; o governador do estado de 
Roraima Antônio Denarium; desembargadora Tânia Vasconcelos, neste ato 
representando o Presidente do Tribunal de Justiça do estado de Roraima, 
desembargador Cristovão Suter; Ministro de Estado da Saúde Marcelo 
Queiroga; Senador da República Mecias de Jesus; Procuradora-Geral de 
Justiça do Estado de Roraima Janaína Carneiro Costa; Deputado Constituinte 
Flávio dos Santos Chaves, primeiro presidente da Assembleia Legislativa 
de Roraima;  Deputado Federal Hiran Gonçalves; Deputado Constituinte 
Chico Guerra, ex-Presidente desta Casa; Deputado Constituinte Berinho 
Bantim, ex-Presidente desta Casa; Deputado Constituinte Almir Moraes Sá, 
ex-Presidente desta Casa; Bispo Diocesano Don Mário Antônio da Silva; 
Professor Doutor José Geraldo Ticianelli, Reitor da Universidade Federal 
de Roraima; Defensor Público-Geral Oleno Inácio de Matos e o Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado, Conselheiro Manoel Dantas Dias. 

Para fazer a abertura desta sessão Solene, anunciamos o 
presidente desta Casa Legislativa, deputado Soldado Sampaio.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Senhoras e senhores, 
boa tarde. Sejam todos bem-vindos. Esta Sessão Solene é em comemoração 
aos 30 anos do Poder Legislativo e em nome dos 24 deputados, agradecemos 
a presença de todos vocês aqui. Obrigado.

O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa –Convidamos 
a todos os presentes para, em posição de respeito, cantarmos o Hino 
Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de Roraima.

(Execução dos Hinos).
O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa – Senhoras 

e senhores, ouviremos o pronunciamento do presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, deputado Soldado Sampaio. 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Boa tarde, mais uma 
vez a todos e a todas. Sejam todos bem-vindos. Muito obrigado pela 
presença. Quero cumprimentar cada cidadão aqui presente, que acompanha 
essa sessão solene através de nossos meios de comunicação, da TV 
Assembleia, da rádio Assembleia, das nossas redes sociais, a todos vocês, 
um cordial boa tarde. Quero cumprimentar Sua Excelência, o governador 
Antônio Denarium. Obrigado, governador pela presença. Cumprimentar a 
senhora corregedora do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
desembargadora Tânia, neste ato representando o nosso presidente do 
Tribunal, Doutor. Cristóvão. Obrigado, um abraço a todos os integrantes do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Cumprimentar e dar as boas-
vidas ao ministro da saúde, ministro Marcelo Queiroga. Obrigado ministro, 
mais uma vez no estado de Roraima trazendo boas novas. Cumprimentar a 
senhora Procuradora Geral de Justiça, Doutora Janaína Carneiro. Obrigado 
Doutora Janaína. Nosso cumprimento a todos os integrantes do Ministério 
Público, Professor senhor reitor da Universidade Federal de Roraima, 
professor Doutor José Geraldo Antônio. Obrigado professor pela presença. 
Cumprimentar o senhor Bispo da Diocese do Estado de Roraima, Dom 
Mário Antônio da Silva. Obrigado Bispo. Está deixando saudades em 
Roraima. Cumprimentar o presidente do Tribunal de Contas do Estado de 
Roraima, o conselheiro Manoel Dantas. Obrigado conselheiro. 
Cumprimentar o senhor Oleno Matos, defensor público geral do estado de 
Roraima. Obrigado Oleno pela presença. Cumprimentar o deputado federal 
Iran Gonçalves, aqui presente, representando nossos deputados federais. O 
senador da república Mecias de Jesus, deputado com muitas legislaturas, 
presidente desta Casa por várias vezes. Obrigado Mecias. Professor e reitor 
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da Universidade Estadual de Roraima, professor Regys Freitas. Obrigado 
Regys pela presença. Quero cumprimentar todos os nossos deputados 
constituintes, aqui presentes, começando pelo nosso primeiro presidente, 
deputado constituinte Flávio Chaves. Obrigado Flávio pela presença. 
Obrigado por tudo, por dar o pontapé inicial no nosso Poder Legislativo. 
Deputado Almir Sá, aqui presente. Obrigado Almir pela presença, ex-
presidente desta casa. Berinho Bantin, também aqui presente. Cadê o 
Berinho? Obrigado Berinho. Chiquinho, Chico Guerra, Guerrinha. 
Obrigado Guerrinha pela presença. Senador Mecias, ex-presidente, já 
cumprimentei. Senadora Ângela Portela aqui presente, também. Obrigado 
senadora Ângela. Presidente da Seccional de Roraima, OAB, Doutor 
Edinaldo. Obrigado pela presença. Coronel Anderson, comandante do 
Corpo de bombeiro. Coronel Francisco, comandante da Polícia Militar, ex-
governador, ex-deputado, atual chefe da Casa Civil, Secretário de várias 
partes, aqui presente. Flamarion Portela, obrigado pela presença, Flamarion. 
Meus colegas deputados, aqui, presentes, começando pelo nosso deputado 
Xingu, nosso vice-presidente, deputado Gabriel Picanço, deputado Coronel 
Chagas, líder do governo, deputado Marcelo Cabral, deputado Chico 
Mozart, deputada professora Lenir, deputada Ângela Águida Portela, 
deputada Aurelina, mais experiente. Obrigada Aurelina. Deputada Betânia 
Almeida, aqui presente, deputado Éder Lourinho, deputada Tayla Peres, 
deputado Neto, aqui presente, deputado Jefferson Alves, deputado Renato 
Silva, deputado Nilton Sindpol, deputado Diego Coelho, deputada Yonny, 
deputado Xingú, deputado Renan, deputado e professor Evangelista 
Siqueira, deputado George Melo, deputada Catarina Guerra, filha do nosso 
ex-presidente Chico Guerra, deputado Odilon Filho. Obrigado aos senhores 
e senhoras deputadas, aqui presentes; os vereadores, aqui, todos presentes. 
Em nome da Dila cumprimento todos os vereadores aqui presentes, os 
senhores superintendentes, procuradores, membros do gabinete militar, 
servidores desta Casa, todos aqui presentes. Nossos deputados aqui 
presentes. Deputado Antônio Evangelista, aqui presente, deputado Célio. 
Em memória da deputada Elina, aqui presente, sua filha, deputado Iradilson 
Sampaio. Obrigado deputado Iradilson, o nosso ex-prefeito de Boa Vista, 
Jair Valério, aqui presente, obrigado. Em memória de João Alves de 
Oliveira, sua filha está aqui presente, José Maria Carneiro, obrigado. 
Noêmia Bastos, em memória, senhor Gabriel, representando-a. Doutora 
Odete, aqui presente. Obrigado ex-deputada. Doutor Otoniel, obrigado pela 
presença, Otoniel. Ex-deputado Sérgio Ferreira, obrigado Sérgio. O Ramiro 
está pelo filho, aqui representado, Renan Beckel, obrigado Renan. Rodolfo 
não se encontra. Deputada Rosa, obrigada pela presença. Não sei se eu 
mencionei todos, mas sintam-se todos cumprimentados, aqui presentes. 
Primeiramente é uma satisfação estarmos neste momento, enquanto 
presidente deste Poder, comemorando com todos vocês essas três décadas 
do nosso Poder Legislativo, aonde todos os senhores, ex-deputados, ex-
presidentes, servidores desta Casa, cidadão roraimense, autoridades, de 
alguma forma, direta ou indiretamente nos ajudaram a constituir esse Poder, 
que é o Poder que emana a essência da democracia, deputado Iradilson. É 
aqui que vivemos os grandes debates da sociedade roraimense. É o Poder 
mais transparente, com todo respeito aos demais Poderes, pelo fato de ser o 
poder mais próximo do cidadão roraimense. É o Poder onde todas as 
demandas da sociedade deságuam aqui, mesmo em muitos casos não sendo 
a nossa competência dar uma solução, deputada Lenir. Mas, é aqui aonde 
fazemos o bom debate, onde discutimos, de fato, as problemáticas da 
sociedade roraimense e com certeza, daqui encaminhamos muitas soluções 
junto aos demais Poderes, ao Poder Judiciário, junto ao Poder Executivo, as 
instituições que compõem o nosso Estado, e naturalmente, temos dado a 
nossa parte na constituição do nosso estado de Roraima. Um Estado, onde 
tudo sonhamos, um estado como fala o nosso governador: “bom de se viver, 
bom de se empreender”, esse é o nosso papel, enquanto Poder Legislativo. 
Agradecer a cada colega que compõe a atual legislatura, a mesa diretora. E, 
deputado Otoniel, foi uma das primeiras iniciativas, deputado Célio, ao 
assumirmos a mesa diretora, nós fazemos uma reformulação no Poder 
Legislativo, na sua estrutura orgânica. E, dentro dessa estrutura, nós 
criamos o nosso acervo legislativo, exatamente com essa finalidade, 
deputado Titonho. Esqueci de citar aqui, o meu camarada, companheiro de 
luta Titonho Bezerra, deputada Marília, aqui presente, também. Com 
certeza não há nenhum país, nenhuma sociedade, e também nenhum poder 
em especial, o Poder Legislativo sem a sua história. Então. nós criamos o 
acervo legislativo exatamente com o objetivo de resgatar a história política 
deste Poder, assim como também a história política do estado de Roraima. 
Estamos a todo vapor montando parcerias com as universidades, com os 
professores, buscando textos, fotos, todo tipo de material junto aos ex-
deputados, ex-servidores desta Casa, dos nossos artistas, exatamente com o 
objetivo de resgatar a história do nosso Poder Legislativo e podemos dizer 
da história da política roraimense. Não há debate político sem envolvimento 
do legislativo. A política na sua essência é o Poder Legislativo. Então, 

quero deixar esse registro aos senhores e, desde já, pedir ajuda a cada ex-
deputado aqui presente, a cada ex-servidor, que colaborem nos cedendo 
esse material para que nós possamos montar o nosso banco de dados, e ficar 
a nossa história registrada pelas próximas gerações. Dizer a cada ex-
deputado, aqui presente, servidores que acompanharam o desenvolvimento 
desta Casa e buscamos cada vez mais o amadurecimento. É natural que com 
o passar do tempo, José Maria Carneiro, vir o amadurecimento, isso é fruto 
do aprendizado vivenciado por vocês e serve de parâmetro na construção 
dos bons debates, no enfrentamento das questões cruciais de Roraima. 
Como é, e como foi aqui, presidido pelo Berinho, pelo Mecias, pelo Chico, 
os ex-presidentes, os senhores também, questões emblemáticas, como é a 
questão das terras de Roraima, a questão energética, a questão da liberdade 
da nossa economia, a dependência da economia do contracheque. Essa luta 
nós continuamos como era aqui, diariamente. O apoio ao homem do campo, 
agricultura familiar, ao apoio aos nossos povos indígenas, esse debate é 
vivo, é latente. Sabemos que os senhores fizeram o possível no momento 
que estiveram aqui para podermos avançar nessas problemáticas, deputado 
Berinho, temos dado soluções. Como exemplo, recentemente, recebemos 
todas nossas glebas, que era um sonho do Berinho, do Chico, do Mecias e 
foram muitas, muitas vezes em Brasília convencer o Governo Federal a 
transferir as terras, hoje, isso está materializado. Não é uma conquista só do 
governador Antônio Denarium, da atual legislatura, é uma conquista em 
especial dos senhores ex-deputados, ex-servidores desta Casa, cidadão 
roraimense, que lá, atrás deram o pontapé inicial, plantaram a primeira 
semente, provocaram os primeiros debates, para que possamos chegar, 
hoje, com essa solução concreta à sociedade roraimense. Então é em cima 
disso que nós queremos reconhecer e agradecer a cada um de vocês, ex-
deputados, ex-presidentes, servidores desta Casa, sociedade roraimense, 
que de alguma forma, esteve aqui, participando e contribuindo nesse 
debate. Parabenizar a atual legislatura por continuarmos neste debate, nesta 
construção, sempre buscando aquilo que é de melhor para Roraima. 
Obrigado a cada um de vocês, fico muito feliz por estar aqui, neste 
momento, representando o Poder Legislativo e render essa homenagem ao 
nosso Poder Legislativo, a nossa história constituída por homens e mulheres 
que por aqui passaram e deixaram seu registro. Muito obrigado a todos, boa 
tarde.

Dando sequência à nossa Sessão Solene, queremos aproveitar a 
vinda do Ministro da saúde, Marcelo Queiroga, assim como também, em 
breve, estará nos deixando para assumir outra missão importantíssima, se 
eu não me engano, no estado do Mato Grosso, o nosso Bispo diocesano de 
Roraima, Dom Mário da Silva, para conceder, aos dois cidadãos, a honraria 
de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima, aprovado pelo Poder 
Legislativo, com dois terços dos deputados; é o quórum mínimo, o quórum 
qualificado. Então, nós reconhecemos ao Ministro Marcelo Queiroga, o 
Poder Legislativo reconhece a sua contribuição para o estado de Roraima. 
Se eu não me engano, terceira ou é a quarta visita ao nosso Estado, sempre 
trazendo boas notícias, nos ajudando a enfrentar os problemas cruciais, em 
especial, da saúde pública. Obrigado, Ministro. Assim como também, ao 
Reverendíssimo Dom Mário. Obrigado, em especial, pelo trabalho social 
realizado pela Igreja Católica, junto à comunidade imigrante do estado de 
Roraima do país vizinho, assim como também o trabalho liderado pelo 
senhor ao comando da Igreja Católica de Roraima no enfrentamento à 
pandemia. Estava lá, cuidando do social, no dia a dia e também levando 
uma mensagem de fé a todos os roraimenses. Obrigado, Dom Mário. 

Repasso os trabalhos ao cerimonial para darmos sequência à 
entrega da Comenda Cidadão Benemérito ao ministro Marcelo Queiroga e 
ao nosso bispo Dom Mário.

O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa– O título 
Cidadão Benemérito do estado de Roraima é concedido pelas leis nº 
061/1994 e 303/2021 àqueles que prestaram relevante serviço ao estado 
de Roraima, contribuindo com ações em favor de obras de relevante valor 
social, tendo se sobressaído além da esfera dos seus deveres e buscando 
melhorias para a sociedade roraimense. O nome do Ministro Marcelo 
Queiroga teve a indicação do deputado Soldado Sampaio e do deputado 
Jânio Xingu, através do Decreto Legislativo nº 009/2022. Marcelo 
Queiroga é natural de João Pessoa, estado da Paraíba, é cardiologista, foi 
presidente da Sociedade Brasileira de Cardiologia e íntegra, desde 1990, o 
Conselho Regional de Medicina da Paraíba, na qualidade de conselheiro 
titular licenciado. É doutorando em bioética na faculdade de medicina pela 
Universidade de Porto, Portugal. Assumiu o Ministério da Saúde em 23 
de março de2021, com o objetivo de reforçar as ações de enfrentamento 
à pandemia, a covid 19, levando assistência aos estados e municípios e à 
frente da maior campanha de vacinação da história do país.

O nome do bispo diocesano Dom Mário Antônio da Silva, teve a 
indicação do deputado Evangelista Siqueira, através do Decreto Legislativo 
nº 010/2022. Dom Mário Antônio da Silva nasceu em 17 de outubro de 
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1966, nasceu em Itararé, estado de São Paulo. A ordenação episcopal foi 
em 20 de agosto de 2010, foi nomeado bispo de Roraima em 22 de junho de 
2016, tem como lema episcopal: testemunhar e servir. 

Convidamos, então, o ministro da saúde, Marcelo Queiroga, 
e Dom Mário Antônio da Silva para se dirigirem ao dispositivo para 
receberem seus títulos.

Convidamos o presidente da Assembleia Legislativa, deputado 
Soldado Sampaio, o deputado Jânio Xingu e o deputado Evangelista 
Siqueira, que são autores das indicações, para fazerem a entrega do 
título Cidadão Benemérito do estado de Roraima ao senhor Ministro da 
Saúde, Marcelo Queiroga e ao bispo diocesano, Dom Mário Antônio da 
Silva. Convidamos também, o governador do estado de Roraima, Antônio 
Denarium, senador da república, Mecias de Jesus e o deputado federal 
Hiran Gonçalves, por gentileza, para participarem também desta entrega.

Vamos dar início à cerimônia de entrega da medalha 30ANOS. 
Recomendamos que os cumprimentos sejam feitos após o término da 
cerimônia. A Resolução Legislativa nº 048/2021, que institui a medalha 
comemorativa dos 30 anos da Assembleia Legislativa de Roraima tem 
o objetivo de condecorar personalidades civis e militares que tenham 
colaborado de forma expressiva nas ações deste Parlamento, bem como, 
realizado ações meritórias e de inestimável valor em prol da sociedade 
roraimense. Neste momento, serão condecorados os atuais parlamentares 
em reconhecimento ao compromisso e responsabilidade nas ações deste 
Parlamento. Solicitamos ao presidente desta Casa, deputado Soldado 
Sampaio, que se dirija ao dispositivo de entrega. 

Convidamos a deputada Aurelina Medeiros, parlamentar com 
maior número de mandatos, para fazer entrega da medalha 30 ANOS ao 
presidente da Assembleia Legislativa, deputado Soldado Sampaio.

Neste momento, o presidente da Assembleia prestará esta 
honraria à deputada Aurelina Medeiros. Reiteramos, a deputada com maior 
número de mandados na Assembleia Legislativa do estado de Roraima. 
Pedimos que a deputada Aurelina permaneça no dispositivo junto com o 
presidente, porque neste momento, serão agraciados os senhores deputados 
estaduais. Nós solicitamos que à medida que forem sendo chamados, 
dirijam-se ao dispositivo. Deputada Ângela Águida Portella, deputada 
Betânia Almeida, deputada Catarina Guerra, deputado Chico Mozart, 
deputado Coronel Chagas, deputado Dhiego Coelho, deputado Eder 
Lourinho, deputado Evangelista Siqueira, deputado Gabriel Picanço e 
deputado George Melo. Esses serão os primeiros deputados a receberem a 
honraria, logo a seguir, convidaremos os demais deputados. Após a entrega, 
nós pedimos aos deputados que já receberam a honraria que não desçam 
do dispositivo, que permaneçam, apenas se recolham na lateral para que os 
próximos deputados possam receber também a mesma honraria.

Nós solicitamos então aos deputados estaduais: Jânio Xingu, 
Jeferson Alves, deputada estadual Lenir Rodrigues, deputado estadual 
Marcelo Cabral, deputado Neto Loureiro, deputado Nilton Sindpol, 
deputado Odilon, deputado Renan Filho, deputado Renato Silva, deputada 
Tayla Peres e deputada Yonny Pedroso.

Nós convidamos os deputados a retornarem aos seus assentos 
para darmos prosseguimento à entrega das comendas. Um momento de 
grande honra desta Casa é quando serão agraciados os senhores deputados 
constituintes, homens e mulheres eleitos pelo povo de Roraima, que 
desempenharam com compromisso e responsabilidade a nobre missão de 
construir os alicerces para o ordenamento jurídico de nosso Estado.

Solicitamos aos homenageados que compareçam ao local da 
condecoração ou seus representantes, conforme forem chamados. Deputado 
constituinte Antônio Airton Soligo, ou seu representante; deputado 
constituinte Almir Morais Sá; deputado constituinte Antônio Evangelista 
Sobrinho, Pampinha; deputado constituinte Célio Rodrigues Wanderley, 
ou seu representante; deputado constituinte Édio Vieira Lopes, neste 
ato, representado por sua esposa, prefeita Elenilda da Nega, prefeita do 
município de Mucajaí; deputado constituinte Evônio Pinheiro de Menezes, 
ou o seu representante; deputado constituinte Flávio dos Santos Chaves, 
primeiro presidente desta Casa; deputado constituinte Francisco de Sales 
Guerra Neto; deputado constituinte Herbson Jairo Berinho Bantim, ou se 
representante; deputado constituinte Iradilson Sampaio de Souza.

 O presidente da Assembleia convida o ministro de estado da 
saúde para prestar esta honraria aos deputados constituintes. 

Convidados também, a procuradora-geral de justiça do estado, 
Janaína Carneiro Costa, que também procederá à entrega das honrarias, 
neste momento.

Convidamos os demais deputados constituintes: deputado 
constituinte Jeil Valério, ou seu representante; deputado constituinte José 
Maria Gomes Carneiro; deputada constituinte Odete Irene Domingues; 
deputado constituinte Otoniel Ferreira de Souza; deputado constituinte 
Paulo Sérgio Ferreira Mota; deputado constituinte Renan Beckel Pacheco; 

deputado constituinte Ramiro José Teixeira e Silva, neste ato, representado 
por Marcelo José Teixeira; deputado constituinte Rodolfo de Oliveira 
Braga; deputada constituinte Rosa de Almeida Rodrigues; deputado 
constituinte Vera Regina Guedes da Silveira, ou seu representante. 

Convidamos a desembargadora Tânia Vasconcelos e o bispo 
diocesano Dom Mário para proceder à entrega das honrarias aos deputados 
constituintes. 

Convidamos também, o governador do estado de Roraima 
Antônio Denarium para proceder à entrega. 

Aqui, estão todos os deputados constituintes homenageados por 
esta Casa Legislativa. Parabéns a todos os deputados constituintes. Nós 
pedimos a todos vocês que permaneçam, logo após receberem a honraria 
para um registro fotográfico com todos os deputados constituintes. Por 
gentileza, pedimos aos amigos que nos ajude para que seja feita a foto oficial 
dos deputados constituintes com suas honrarias. Por gentileza, pedimos 
aos cinegrafistas e fotógrafos que tomem posição para que seja feita esse 
registro. Pedimos ao deputado Chico Guerra que tome uma posição que 
possa aparecer, por gentileza. Muito obrigados aos deputados constituintes 
e aqueles que vieram representar os que não puderam vir. Pedimos uma 
saudação a estes heróis do Legislativo Roraimense. Parabéns a todos vocês, 
desbravadores do legislativo roraimense. 

Senhoras e senhores um momento todo especial nessa série 
de homenagens. Na sequência, a Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima estará homenageando, In Memoriam, quatro parlamentares que 
brilhantemente fizeram parte da história desta Casa Legislativa, e não 
estão mais fisicamente entre nós. Portanto, convidamos em homenagem, In 
Memoriam, à deputada constituinte Eulina Gonçalves Vieira, convidamos 
sua filha Cristina Vieira para receber essa homenagem; convidamos 
também em homenagem In Memoriam, o deputado constituinte João Alves 
de Oliveira, convidamos sua filha Josineide de Oliveira para receber essa 
homenagem. Convidamos também, In Memoriam, ao deputado constituinte 
Luiz Antônio Faccio, convidamos o seu representante para receber 
essa homenagem. O Bispo Diocesano é o convidado para proceder essa 
entrega, por favor Bispo; convidamos também, o reitor professor doutor 
da Universidade Federal de Roraima José Geraldo Ticianelli; convidamos 
também o conselheiro Manoel Dantas Dias. Convidamos, In Memoriam, 
à deputada constituinte Noêmia Bastos Amazonas, ao seu representante 
Laurindo Gabriel de Sousa Neto que receberá essa homenagem.

 Obrigado, homenageados, recebam uma saudação de todos 
os presentes. Neste momento, serão agraciadas as personalidades que 
se destacam pelas suas realizações e méritos, tornando-se merecedores 
do reconhecimento desta Casa de Leis. Antônio Denarium, governador 
do Estado de Roraima; desembargador Cristovão Suter, Presidente do 
Tribunal de Justiça, representado pela desembargadora Tânia Vasconcelos;  
senador da república Mecias de Jesus, ex-presidente desta Casa; deputado 
federal Hiran Manoel Gonçalves da Silva;  procuradora-geral do Estado 
Janaína Carneiro Costa; Francisco Mozarildo de Melo Cavalcante ou seu 
representante; Ângela Maria Portela; defensor público-geral Oleno Matos; 
Presidente do Tribunal de Contas, conselheiro Manoel Dantas Dias, e o 
reitor da Universidade Federal de Roraima, professor doutor José Geraldo 
Ticianelli.

Ministro, por gentileza, queira nos ajudar nas entregas dessas 
Comendas. Deputado Jânio Xingu, por gentileza, queira nos ajudar na 
entrega dessas Comendas. Deputado Chico Mozart, por gentileza, ajudar na 
entrega dessas Comendas. Peço as autoridades que procederam a entrega e 
que permaneçam no dispositivo. Aos agraciados, nós agradecemos e podem 
voltar aos seus lugares. 

Convidamos a tomar lugar no disposto os próximos 
homenageados que serão agraciados, nós pedimos agilidade. Aos nossos 
colegas fotógrafos, vamos dar sequência, então. Próximos homenageados: o 
reitor da Universidade Estadual de Roraima, professor-doutor Regys Odlare 
Lima de Freitas; presidente da Ordem dos Advogados do Brasil Seccional 
Roraima Ednaldo Gomes Vidal; promotor de justiça Luis Antônio Araújo de 
Sousa; GEN. BDA. Adriano Frutuoso da Costa Comandante da 1ª Brigada 
de Selva, representado pelo coronel André Sampaio; CEL. PM Francisco 
Xavier Medeiros de Castro, comandante-geral da Polícia Militar do estado 
de Roraima; CEL. BM Anderson Carvalho de Matos, comandante do Corpo 
de Bombeiro Militar de Roraima; Senhora Florany Maria dos Santos Mota; 
Senhora Luíza Carmem Brasil, a Petita Brasil; Senhora Édila Maria Faria 
Cordeiro; Senhor Eduardo Pereira Xavier, in memoriam. Aqui estão os seus 
pais Alaor e Sandra Xavier que receberão a homenagem, in memoriam, ao 
doutor Rômulo Ferreira da Silva. São estes os homenageados deste bloco. 
Convidamos o deputado Marcelo Cabral, por gentileza, para proceder à 
entrega, junto com o presidente desta Casa, deputado Renato Silva, por 
gentileza, deputado Jeferson Alves, foram convidados pelo presidente desta 
Casa para proceder à entrega das honrarias.
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O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Eu gostaria de quebrar 
um pouco o protocolo em virtude de uma agenda do ministro Marcelo, que 
irá ter que se deslocar à Brasília daqui há pouco, assim como Dom Mário, 
que tem um evento, me passaram agora há pouco. O deputado Evangelista 
queria franquear a palavra ao governador Antônio Denarium, logo em 
seguida ao ministro Marcelo Queiroga e depois ao Dom Mário. Então, com 
a palavra, o governador Antônio Denarium deixará a homenagem ao Poder 
Legislativo pela constituição dos seus 30 anos. Governador, com a palavra 
o senhor.

O Senhor Governador Antônio Denarium – Senhoras e 
senhores, boa tarde. Agradeço a Deus por mais um dia de vida e agradeço 
também a vida de cada um de vocês. Fico muito feliz de estar aqui na 
Assembleia Legislativa, hoje, para comemorarmos 30 anos da Assembleia 
Legislativa. Gostaria de cumprimentar o presidente da Assembleia, 
deputado Sampaio, e todos os deputados estaduais; cumprimentar o ex-
deputado estadual Berinho, Chico Guerra, em nome dos quais cumprimento 
todos os ex-deputados estaduais; cumprimento o nosso deputado federal 
Hiran Gonçalves; senador Messias de Jesus; doutor Geraldo Ticianeli, 
reitor da Universidade Federal. Enfim, cumprimentar a doutora Janaína 
Carneiro, em nome de todos os Poderes do estado de Roraima. 

Bem, senhoras e senhores, fico muito feliz de estar na Assembleia 
Legislativa, hoje, relembrando. Os senhores deputados, que participaram 
de todos os 30 anos de trabalho da Assembleia Legislativa, cumprimentar 
o meu amigo, ministro da saúde, Marcelo Queiroga. Obrigado, ministro 
por mais uma visita ao estado de Roraima. É a primeira vez na história do 
nosso Estado que em apenas um ano, o ministro da saúde vem três vezes 
ao estado de Roraima. Parabéns ministro e muito obrigado pela sua visita. 
Hoje, tivemos uma agenda numa data muito importante, dia 19 de abril, 
dia do Índio, e aqui, no estado de Roraima, nós comemoramos todos os 
dias, porque todos os dias temos trabalho do Governo do Estado fazendo 
o atendimento das nossas comunidades. E, hoje, nós fomos ao Lago 
Caracaranã, em Normandia, na região da Raposa/Serra do Sol, onde além 
de comemorar o dia do Índio, a cirurgia eletiva nas comunidades indígenas, 
uma parceria do Governo do Estado com o Ministério da Saúde e com a 
Secretária da Saúde Indígena, do Ministério da Saúde, junto com o DSEI 
Leste e DSEI Yanomami. Hoje já completaram do dia 15 de abril para cá, 
mais de 200 cirurgias e mais de 500 atendimentos. E, o trabalho vai continuar 
até completar 500 cirurgias e 2500 atendimentos de procedimento. 

Senador Mecias de Jesus, e todos os senhores deputados, me 
lembro muito bem quando assumi o Governo do Estado e tomei posse 
aqui, na Assembleia, dia 01 de janeiro de 2019. Hoje, depois de 3 anos e 4 
meses estamos aqui novamente, Dom Mário, com o Estado completamente 
diferente do que nós encontramos. Um estado que estava destruído pela 
falta de ética na política e não tinha a correta aplicação do dinheiro público, 
hoje temos um Estado equilibrado, pagando todas as contas em dia e 
valorizando os nossos deputados estaduais. Na nossa história do estado 
de Roraima, jamais um governador cumpriu com emendas parlamentares, 
emendas individuais e emendas de bancadas. Todas são cumpridas, 
rigorosamente, em dia, pelo Governo do Estado. E, é graças a essa 
parceria com a Assembleia Legislativa, com o Senado Federal, deputados 
federais, com prefeitos e vereadores, que tem permitido a governabilidade 
do Governo do Estado de Roraima. É um governo focado na ética, na 
transparência e na correta aplicação do dinheiro público. Eu fico muito feliz 
de estar aqui, homenageado pela Assembleia. São 30 anos de trabalho, 30 
anos trabalhando pelo desenvolvimento do nosso Estado. E, eu, deputado 
Sampaio, que cheguei aqui há 31 anos, conhecendo Roraima, o estado do 
futuro. Mas, ministro, esse futuro nunca chegava, mas o futuro chegou e 
o futuro é agora. E na nossa gestão, nós estamos realizando em 3 anos, o 
que não fizeram nos últimos 30 anos, regularização fundiária, zoneamento 
ecológico, energia de fontes renováveis e alternativas. E, também, logo, nos 
próximos dias, estaremos em Brasília junto com o presidente Bolsonaro, 
assinando o acordo de compensação ambiental das comunidades indígenas 
Waimiri Atroari para passagem do Linhão de Tucuruí nas nossas reservas 
indígenas. E, dessa forma, amigos, estamos fazendo a nossa gestão, focada 
no trabalho, na ética, e fazendo com que o estado de Roraima cresça, se 
desenvolva e gere novas oportunidades. E, vamos juntos com a Assembleia 
construir um Estado que todos nós queremos, um Estado bom para viver, 
um Estado bom para trabalhar, um Estado bom para empreender, e um 
Estado onde você e sua família possa ter novas oportunidades. Esse é o 
Estado que nós queremos, é esse, deputado Chico Guerra, o Estado que 
nós estamos construindo e sempre falando é Denarium trabalhando, 
Assembleia apoiando, e Deus abençoando. Muito obrigado a todos, e uma 
boa tarde, gente.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, governador. 
Concedo a palavra ao ministro Marcelo Queiroga para deixar sua mensagem 
ao povo roraimense e ao Poder Legislativo.

O Senhor Ministro da Saúde Marcelo Queiroga – 
Excelentíssimo senhor presidente da Assembleia Legislativa de Roraima, 
meu amigo, Soldado Sampaio; meu querido amigo, governador do 
estado de Roraima Antônio Denarium; representante do presidente do 
Tribunal de Justiça, desembargadora Tânia Brandão; senador Mecias de 
Jesus, deputado federal Hiran Gonçalves; a procuradora doutora Janaína 
Carneiro; presidente do Tribunal de Contas do Estado Manoel Dantas; 
o reitor da Universidade Federal de Roraima doutor Geraldo Ticianeli e 
por fim, Dom Mário Antônio da Silva, bispo aqui da cidade de Boa Vista. 
Cumprimentar a todos os senhores do estado de Roraima. Hoje é um dia de 
festa, 30 anos da Assembleia Legislativa de Roraima, que mostra a força 
da democracia deste Estado e a força da democracia do Brasil. Foi com ela, 
sobretudo, depois da Constituição de 1988, que nós construímos as novas 
bases para o desenvolvimento da República Federativa do Brasil, que tem 
como princípio básico, o respeito, a dignidade da pessoa humana. E quando 
se fala em respeito à dignidade da pessoa humana, deputada Aurelina, nossa 
querida veterana, apesar de ainda jovem, aqui, da Assembleia Legislativa 
não há como dissociar do direito à saúde. A saúde é um direito fundamental, 
a saúde é um direito de todos e um dever do Estado. Há cerca de um ano, 
o presidente, Jair Messias Bolsonaro, convocou-me para cumprir essa 
missão, no momento mais difícil da saúde pública do Brasil em sua história. 
E, eu me lembro, meu querido amigo Hiran e meu querido amigo senador 
Mecias de Jesus, a forma como vocês me acolheram em Brasília.

O  Governador e o deputado Soldado Sampaio disseram que era 
a terceira vez que eu vinha em Roraima, mas eu quero dizer a vocês que eu 
me sinto como se eu estivesse todos os dias no estado de Roraima. Porque 
o apoio que nós tivemos, seja do Hiran, meu colega médico, também 
presidente da frente parlamentar de medicina na Câmara dos Deputados e 
do senador Mecias de Jesus, foi muito importante para que conseguíssemos 
vencer essas dificuldades. E, hoje, eu posso dizer para vocês que nós 
vencemos a emergência de saúde pública em decorrência da covid-19, 
vencemos com a força do Sistema Único de Saúde (SUS), talvez seja por 
isso que os senhores hoje me acolhem como mais um filho do estado de 
Roraima. E, eu levarei essa mensagem como cardiologista, sempre comigo 
no meu coração. 

Então, nesse período de um ano o Governo do presidente Jair 
Messias Bolsonaro fortaleceu o Sistema Único de Saúde. Desde 2020 
foram mais de 490 bilhões de reais aplicados no SUS de recursos ordinários 
e mais 100 bilhões de reais de recursos extraordinários, 50 bilhões de reais 
em 2020, 50 bilhões de reais em 2021. Com isso fortalecemos a atenção 
primária à saúde, mais de 48 mil unidades básicas de saúde, de 53 mil 
equipes de saúde da família e nas unidades básicas de saúde nas 38 mil salas 
de vacinação, nós fizemos a maior campanha de vacinação que o nosso país 
já viu e uma das maiores do mundo. Hoje, mais de 70% da nossa população 
recebeu o esquema vacinal completo e mais de 78 milhões de brasileiros 
receberam a dose de reforço. Com isso o que aconteceu com os números 
de casos, meu querido Xingú? Caíram. E o número de óbitos? Caíram. Há 
mais de um mês esses números caem trazendo uma situação de controle 
epidemiológico da epidemia e da pandemia, da covid-19, aqui, no Brasil.

Fortalecemos a estrutura de vigilância em saúde nos nossos 
centros de inteligência e vigilância estratégicos em saúde, que eram 60, 
aumentaram para 164 e a estrutura de laboratórios para análise fenotípica 
do vírus, hoje, está presente em todas as 27 unidades da federação. É por 
isso que no último domingo nós, prerrogativa do ministro da saúde, um 
ato de funcionário do ministro, governador Denarium. Mas, não é um ato 
solitário que eu deixo, tem que dialogar com os poderes constituídos para 
tomar melhores decisões para o povo brasileiro. Encerramos a emergência 
de saúde pública de importância nacional no Brasil. Hoje estamos todos 
sem máscaras e nós temos a segurança para seguir em frente e colocar o 
Brasil no destino que ele tem, que é de ser uma Nação líder no mundo. 

E, eu tenho certeza que o estado de Roraima que, hoje, passa 
por um novo momento. Eu, aqui, não vou me ater às questões peculiares 
do estado de Roraima, mas os senhores lembram como era há quatro anos? 
Na primeira vez que eu vim, aqui, a Roraima fui visitar o Hospital Geral 
de Roraima, que estava sendo construído uma nova unidade, na realidade 
um novo hospital. E, eu falei para o governador Denarium, volto para a 
inauguração. Eu pensava assim, ele não vai inaugurar esse hospital. E, ele 
inaugurou, tive que voltar. E, agora estou aqui novamente para receber 
essa distinção desse título de cidadão honorário do estado de Roraima. 
Enfim, todos nós exaltamos Roraima, Amazônia, do Norte, da pátria, mais 
bandeira para nossa pátria amada Brasil. Deus abençoe Roraima e o seu 
povo maravilhoso.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado ministro, 
parabéns pelo trabalho desenvolvido à frente do ministério. Agradecemos 
seu carinho, a sua atenção por Roraima, pelo trabalho desenvolvido em 
benefício da nossa gente, do nosso povo, muito obrigado, em nome do 
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Poder Legislativo Estadual. Passo a palavra ao nosso querido Dom Mário, 
que está nos deixando, mas com certeza levará Roraima no seu coração 
aonde for.

O Senhor Dom Mário - Obrigado, Soldado Sampaio, a quem 
cumprimento o senhor e cumprimento todos os integrantes da Mesa. E, 
permita-me também saudar nosso governador Denarium, também o novo 
ministro da saúde Marcelo. Quero saudar todos os deputados e deputadas 
desta Casa, agradecendo ao Evangelista pela indicação do título, do diploma 
que recebo. Uma saudação carinhosa aos deputados constituintes, que por 
sua experiência abrilhantam a história do nosso Estado e nos deixa aí um 
grande convite, vendo as senhoras e senhores, aqui, de mais experiência. 
Eu fui ler um pouco da Constituição de 30 anos. Quem não leu, leia nessa 
semana. Faço um convite e uma sugestão de ler a Constituição, mas antes 
de falar do artigo terceiro dessa constituição, que é brilhante na sua redação 
e que seja também na sua execução, quero saudar todas as mulheres e 
homens, aqui presentes do nosso Estado e diocese de Roraima.

O artigo terceiro, ele diz sobre os fundamentos e princípios 
do estado de Roraima, na primeira indicação dos fundamentos de uma 
sociedade livre, justa e solidária. É isso mesmo que queremos? É isso 
mesmo que já temos? É um convite para que esses 30 anos abram os nossos 
olhos e nos encorajem pela luta de solidificar aquilo que está contemplado 
com muita propriedade, com muita qualificação e com muito, com muito 
esmero do estado de Roraima. Eu tenho apenas 5 anos e meio neste estado 
de Roraima, mas aprendi a amar as pessoas, as comunidades vendo o 
exemplo testemunho, a acolhida e muito espírito de luta na fé na esperança 
e na justiça, aqui deste querido Estado. 

Dos princípios. No artigo terceiro “a”, vai falar dos princípios. E, 
o princípio primeiro, diz da dignidade da pessoa humana, é isso mesmo? Da 
dignidade da pessoa humana. Eu entrei várias vezes nesta Casa, ao menos 
uma vez por ano, e sempre a gente escuta: a Casa do Povo. Queridos e 
queridas deputadas e deputados, a Casa do povo é a Casa, principalmente, 
de quem não está aqui, hoje. Tem muita gente do nosso povo que não entrou 
ainda nesta Casa e, às vezes, nem entrou ainda na contemplação de tudo 
aquilo que aqui, legisla e depois se executa. Então, como bispo da Diocese 
de Roraima, na minha última semana eu quero agradecer. Agradeço 
de coração a todos vocês, por esse diploma de cidadão benemérito. E, 
quando me convidaram, eu disse aceito por ser algo em nome da Diocese 
de Roraima, que a Diocese não é o bispo, são vocês e eu, a Diocese de 
Roraima, todo esforço de evangelização, mas todo esforço também no 
trabalho social. E, como foi lembrado pelo deputado Soldado Sampaio, 
pelo trabalho realizado na acolhida da proteção, promoção e integração 
dos migrantes e refugiados no fluxo vindo da Venezuela nos últimos 5, 6 
anos. É esse reconhecimento do trabalho, e todas as nossas forças, não só 
católicas, não só religiosas, mas que fizeram a acolhida e continuam dando 
dignidade aos migrantes. São novos irmãos e irmãs entre nós. 

Nesse dia 19 de abril, meu apelo, também é pelos povos 
indígenas, não apenas às suas etnias, mas contemplar seus direitos, suas 
solicitações para uma vida digna, seja aqui em Roraima como em todo o 
nosso Brasil. Essa dignidade da pessoa humana, também de todos nós, que 
aqui estamos e daqueles que não estão, que a nossa Constituição Estadual 
reza de maneira brilhante, nos interpelando a cada dia. Parabéns pela 
coragem de elaborarem tudo isso. Parabéns pela coragem de abraçarem e 
assumirem comemorando 30 anos desta Constituição democrática e cidadã. 

Eu estou indo para Cuiabá, Mato Grosso, já na próxima semana, 
próximo mês de maio assumo lá, uma missão. Eu tenho vivenciando a 
experiência com as comunidades, estou muito agradecido e tenho dito, que 
já estou me preparando, muito bem, para chegar em Cuiabá. Mas, não sei 
se estou preparado para sair de Roraima. Não sei se estou preparado para 
sair de Roraima. Me emociono muito em dizer isso, com muita gratidão 
a todo povo de Roraima, não só por ser da Diocese de Roraima, mas por 
serem mulheres e homens de boa vontade aqui, nesta terra e neste Estado. 
Estamos vivendo a oitava da Páscoa, eu quero concluir desejando a todos 
Feliz Páscoa! Desejar Feliz Páscoa é acreditar em um mundo novo, não é 
relembrar um fato do passado de Jesus Cristo, mas testemunhar que ele está 
vivo, presente entre nós. Sejamos sinais da vida e da ressurreição e sejamos 
sinais da Páscoa, dizendo um não a tudo aquilo que é sinal de morte para as 
pessoas e para a natureza de Roraima, da Amazônia, do Brasil e da nossa 
casa comum. Meu abraço e que Deus abençoe a todos nós.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado Dom Mário, 
temos a certeza que levará Roraima no seu coração. Onde o senhor estiver, 
reze e ore por nós, por Roraima, pela nossa gente e pelo nosso povo, muito 
obrigado. 

O ministro está se deslocando, o voo já agendado, uma nova 
agenda. O governador também vai acompanhar o ministro. Mais uma 
vez, obrigado, ministro, nos visite, volte em breve, traga boas novas para 
Roraima. Obrigado, governador pela presença. Por gentiliza, vamos seguir 

a agenda com o ministro. 
Daremos sequência a nossa entrega de medalhas, mas antes eu 

queria concluir as nossas falas. Temos duas falas no nosso cerimonial, já 
que abrimos o precedente das falas. Eu vou concluir as falas e, logo em 
seguida, a gente continua fazendo a entrega. Então, quero passar a palavra a 
dois ex-presidentes desta Casa, começando pelo Senador Mecias, deputado 
por 5 mandatos e presidente desta Casa, também, Senador Mecias.

O Senhor Senador Mecias - Senhor Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, amigo republicano, deputado Sampaio, 
senhores membros da mesa, aqui, vou começar pelo professor José Geraldo 
Ticianelli; Senhor Deputado Almir Sá, ex-presidente desta Casa; Doutora 
Janaína - Procuradora-Geral de justiça do Ministério Público de Roraima; 
querido amigo Flávio Chaves; Desembargadora Tânia, nosso amigo ex-
deputado Berinho Bantim; Chico Guerra; Dom Mário, tenho certeza que 
Roraima vai no seu coração, reze sempre por nós; amigo Oleno Matos; 
Presidente do Tribunal de Contas, Manoel Dantas Dias, senhoras e 
senhores, serei breve. 

Eu, toda vez que me sinto um pouco emocionado, prefiro 
escrever, Deputado Chagas, para não ser tomado de emoção. Então, eu 
escrevi rápidas palavras, me dirigindo a todos os deputados e deputadas, em 
especial aos deputados e deputadas constituintes. Eu quero cumprimentá-
los em nome do ex-Deputado Célio Wanderlei e da ex-Deputada Odete 
Irene Domingues. É sempre uma imensa satisfação que retorno a esta 
Casa, seja para reencontrar algum amigo, seja solenemente. Aqui ecoam 
os melhores discursos em defesa de Roraima. Grandes questões são 
enfrentadas aqui, de interesse do povo de Roraima e do próprio Legislativo. 
Está Casa nunca se furtou, nem se furtará toda vez que nosso Estado e nossa 
gente dela precisar. Por isso, me sinto horando em fazer parte deste seleto 
grupo de homenageados, embora tenha consciência de que pertenci a seu 
corpo de membros por mais de 20 anos e como seu presidente, por quatro 
mandatos. Recebo com carinho e amor esta medalha comemorativa aos 30 
anos de instalação da Assembleia Legislativa de Roraima e da Assembleia 
Estadual Constituinte. Com a certeza de que essa honraria terá sempre lugar 
de destaque, porque marca todo trabalho por mim dedicado ao meu querido 
estado de Roraima. 

Senhor Presidente, Deputado Sampaio, agradeço a todos vocês 
mais uma vez, quero abraçar todos aqui, todos os presentes, convidados, 
homenageados, servidores desta Casa Legislativa, aos garçons, em nome 
do meu amigo Vanderlan; aos servidores, em nome da Peta, deixo o meu 
abraço especial a todos e um beijo a minha querida esposa que aqui se 
encontra. Muito obrigado. 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, Senador 
Mecias, ex-deputado desta Casa por mais de 20 anos, ex-presidente, esta 
Casa está a sua disposição para ajudarmos a construir a Roraima de todos 
nós. Passo a palavra ao presidente desta Casa Constituinte – Deputado 
Flávio Chaves, para uso em homenagem a todos nossos deputados aqui, 
presentes, constituintes, Flávio, primeiro presidente.

O Senhor ex-deputado Flávio Chaves – Senhora e senhores, 
vou parabenizar o nosso Presidente Soldado Sampaio, em nome de todas 
as autoridades do estado de Roraima, através da pessoa da Dra. Tânia, a 
minha querida amiga, Aurelina Medeiros, e em nome de todos os deputados 
atuais. A todos vocês, que se encontram nas galerias. E, nós, constituintes 
do nosso Estado, eu não escrevo como o Deputado Mecias, eu vou criando. 
Primeiramente, eu me vejo num cenário deste, quando nós, os vinte e quatro 
deputados constituintes, nos reuníamos numa sala na vice-governadoria, 
hoje, parte do Tribunal de Contas. Nós não tínhamos gabinetes, nós 
tínhamos apenas uma sala para reunir todos os vinte e quatro. Nós, tal 
como vocês, trabalhávamos de sol a sol, sábado e domingo, para prestar 
contas à nossa população. Com a permissão do nosso Presidente, eu quero 
fazer uma homenagem ao Governador Ottomar de Sousa Pinto. Nós éramos 
oposição, éramos doze contra doze deputados. Mas, quando ele convidava, 
nós íamos, os vinte e quatro, porque nos respeitávamos, brigávamos nas 
tribunas, mas sempre estávamos juntos. Quando veio a Constituição, eu 
também venci, para ser o deputado constituinte, Presidente. Nós andamos 
em todo o território, todo o estado de Roraima, de ponta a ponta, do norte 
ao sul, do leste ao oeste, em nossos próprios carros, para buscar a melhor 
matéria para fazer a Constituição do nosso Estado. Fomos em todos os 
lugares, nas comunidades indígenas, também, para que nós fizéssemos 
uma Constituição com a cara do Estado de Roraima. E fomos felizes com 
isso, onde nós chegávamos éramos bem recebidos. E, nós, hoje, estamos 
aqui, sendo homenageados por esse Poder Legislativo, que nós amamos até 
hoje, somar com o nosso povo de Roraima. Eu tenho certeza que a alegria 
desses vinte, porque quatro dos nossos estão no grande oriente. Deputada 
Eulina, Deputado Jaó, Deputada Irmã Noêmia e o Deputado Faccio, esses 
nos deixaram porque Deus assim chamou para estar junto dele. É muito 
gratificante estarmos aqui, juntos. Eu não tive muitos mandatos, eu tive três 
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de deputado estadual e dois de vereador, onde fui Presidente da Câmara 
Municipal de Boa Vista, fiz uma pequena contribuição para o meu estado. 
E sou muito feliz por isso. 

Senhor Presidente, quero lhe agradecer por tudo que você fez 
hoje. Hoje, vendo essas pessoas iluminadas neste Plenário, como nós, na 
nossa pequena sala, também vibrávamos para o desenvolvimento do nosso 
Estado, como vocês, deputados atuais, fazem até hoje. Meu muito obrigado.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado Deputado 
Flávio Chaves, nosso Presidente Constituinte, que instrumentalizou todo o 
debate. Eu vi uma revista, nós vamos passar para vocês, em uma revista de 
como se dava a discussão, acho que era em São Luiz do Anauá essa foto, 
em cima de um caminhão está o Berinho com um microfone, fazendo a 
sua fala, a sua discussão. Isso não tem preço, em especial a forma como 
foi construído, Dom Mário, a nossa Constituição, a esperança de sair de 
território para Estado, o nosso povo ansioso pela nossa independência. E, 
nós sabemos, Flávio, que você conduziu isso com maestria, juntamente 
com os demais deputados, o nosso respeito, o nosso orgulho, aqui fica o 
nosso registro de gratidão a todos vocês.

Convido o Deputado Xingú para compor a mesa, também o 
Deputado Odilon, por gentileza.

Não sei se algum deputado constituinte quer deixar alguma 
mensagem, se sentiram contemplados pela fala do nosso ex-Deputado 
Flávio.

Então, devolvo a palavra ao cerimonial para darmos sequência 
a entrega. Nós vamos acelerar, vamos entregar em bloco, são muitas 
pessoas a serem homenageadas, são três décadas de serviço prestado, 
muitas contribuições. Nós não conseguimos homenagear todos aqueles 
que mereciam, mas, identificamos aqueles que, de fato, mais se destacaram 
em algum momento da construção, tanto servidores, deputados, militares, 
que aqui passaram, contribuindo e que ainda contribuem com a nossa 
Assembleia.

Com a palavra, o mestre de cerimônia
O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa – Os deputados 

estaduais indicaram personalidades civis, militares, que contribuíram para 
a história desta Casa Legislativa do Estado de Roraima. Solicitamos aos 
homenageados que compareçam ao dispositivo para receberem a sua 
condecoração, à medida em que forem chamados.

Os indicados pela Deputada Ângela Águida Portella, nós 
procederemos a chamada dos indicados dos deputados por ordem alfabética.

Os indicados pela Deputada Ângela Águida Portella são: 
Geraldo Júlio Torreias, Gizelda Pinheiro de Barros; Sebastião Portella e a 
senhora Zenilda Maria Portella. Por gentileza, queiram tomar posição no 
dispositivo. Convidamos a Deputada Ângela Águida Portella para proceder 
a entrega das homenagens na companhia do Presidente desta Casa. Por 
gentileza.

Nós convidamos também os indicados, enquanto o senhor 
vem aqui para a frente, Presidente, convidamos também os indicados da 
Deputada Aurelina Medeiros, que são: Erick Cavalcanti Linhares Lima, 
Getúlio Alberto de Souza Cruz, que tem aqui como o seu representante, seu 
filho, Getúlio Filho; Haroldo Eurico Amoras dos Santos e a homenagem 
“In Memoriam” ao Governador Brigadeiro Ottomar de Sousa Pinto, 
convidamos a sua filha Marília Natália Pinto para receber a homenagem.

E, também, os indicados da Deputada Betânia Almeida, que são: 
Cícero de Almeida Silva, Rudson Leite da Silva, Sales Eurico Melgarejo 
Freitas e a Desembargadora Tânia Maria Brandão Vasconcelos.

A Deputada Aurelina Medeiros e a Deputada Betânia Almeida, 
por gentileza, queiram se dirigir ao dispositivo para procederem a entrega 
aos seus indicados.

Nós agradecemos a todos que receberam a comenda em sua 
homenagem, uma saudação a todos vocês. Recebam os cumprimentos de 
todos os presentes.

Convidaremos agora os indicados da Deputada Catarina Guerra: 
Amauri Ferreira dos Santos; José Almir de Lima, representado aqui pelo 
senhor Edilson dos Santos; homenagem In Memoriam ao Sr. Rivaldo 
Fernandes Neves, convidamos seu filho Caio Neves, para receber a 
homenagem e Vitorino Perin. 

Convidamos os indicados do senhor Deputado Coronel Chagas: 
PE.  Revislande dos Santos Araújo; Rhomer de Souza Lima; Ricardo 
Herculano Bulhões de Matos e Tadeu Peixoto Duarte.

Convidamos os indicados do senhor deputado Chico Mozart: 
Eliete Rodrigues Farias; 2º TEN. Ival Dias Mota; João de Carvalho; 
Raimundo Ronivon Ferreira de Oliveira e Vanderlan Ferreira de Oliveira. 

A senhora deputada Catarina Guerra, deputado Coronel Chagas e 
deputado Chico Mozart procederam à entrega das comendas na companhia 
do Presidente desta Casa, o senhor deputado Soldado Sampaio.

Convidamos os indicados do deputado Dhiego Coelho: SD 

Rômulo Rodrigues de Oliveira; 1º SGT. Almir Rodrigues da Silva; 
homenagem “In Memoriam” ao Sr. Aluízio Rodrigues Coelho. Convidamos 
os seus filhos, Vera Lúcia, Tânia, Núbia, Jorge Wilson e Éder Hitler, que 
receberam a homenagem; homenagem “In Memoriam” a José Lurene 
Nunes Avelino. Para receber a homenagem convidamos o seu filho José 
Lurene Nunes Avelino Júnior. 

Convidamos os indicados do senhor deputado Eder Lourinho: 
Haroldo Alves Campos, deputado federal licenciado; pastora Hildete de 
Sousa Albuquerque; Hugo Renê Rosa Mazariegos e Samuel Carlos de 
Santana. 

Convidamos os indicados do senhor Deputado Evangelista 
Siqueira: Antônio Francisco Bezerra Marques; Dom Mário Antônio da 
Silva; homenagem “In Memoriam” a Flávio Bezerra da Silva; homenagem 
“In Memoriam” a Miriam Mota Rodrigues. Convidamos a sua mãe 
Maria das Dores Rodrigues e a filha Ana Caroline Mota para receberem a 
homenagem. Os deputados Dhiego Coelho, Eder Lourinho e Evangelista 
Siqueira procederão à entrega das comendas aos seus indicados na 
companhia do Presidente desta Casa, deputado Soldado Sampaio.

Convidamos os indicados do senhor deputado Gabriel Picanço: 
Aderbal Alves de Figueiredo Filho; Antônio Leocádio Vasconcelos Filho, 
Francisco Flamarion Portela, ex-governador, ex-deputado estadual, 
Secretário Chefe da Casa Civil; Nilo Brandão Neto. sua esposa irá receber 
a homenagem.

 Convidamos indicados do senhor deputado George Melo: 
Chardson da Silva Tavares; Graciela Cristina Ziebert; Ildervan de Jesus 
Lacerda e Marcelo Lins Gomes. 

Convidamos os indicados do deputado Jânio Xingú: Rodrigo 
Edson Castro Ávila; Cabo PM Emanuel Lopes Azevedo; Luíza Maura 
de Faria Oliveira, Prefeita de São João da Baliza e o SUB. Tenente PM 
Robson Oliveira dos Santos. Os deputados Gabriel Picanço, George Melo 
e Jânio Xingú procederam à entrega das comendas aos indicados, ou aos 
seus representantes na companhia do Presidente desta Casa, o deputado 
Soldado Sampaio.

Convidamos os indicados do deputado Jeferson Alves: Helton 
Sebastião Queiroz de Souza; PR. Izamar Pessoa Ramalho; 3º SGT PM 
Luan Maik Dinelly Alves e Wilson Oliveira de Sousa.

Convidamos os indicados da deputada Lenir Rodrigues: Maria do 
Perpetuo Socorro Barbosa Marques, mais conhecida como Peta Marques, 
-patrimônio da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima-; Paulina 
Sokoloswick, representada por Irae Sokoloswick; Sara Barbosa Monteiro 
e Silvia Maria Macedo Coelho, Chefe do Cerimonial da Assembleia 
Legislativa de Roraima. 

Convidamos os indicados do deputado Marcelo Cabral: Juliano 
Torquato dos Santos, Prefeito do município de Pacaraima; Núbia Costa 
Lima, Prefeita do município de Amajari; Osmar Serra Bonfim Filho, 
Prefeito do município de Caroebe e Simone Andrade Queiroz.

Os deputados Jeferson Alves, Lenir Rodrigues e Marcelo Cabral 
procederão à entrega das comendas aos seus indicados acompanhados do 
Presidente desta Casa, deputado Soldado Sampaio.

Convidamos os indicados do deputado Neto Loureiro:  Araribóia 
Castelo de Sousa Branco; Euclides José Bernardon, aqui representado por 
Emilio Bernardon; Lucila Nascimento Mello e Mozart Menezes da Silva. 

Convidamos os indicados do deputado Nilton Sindpol, que são: 
Adão Coelho Vargas; Júlio Augusto Magalhães Martins, aqui, representado 
pelo juiz Doutor Antônio Augusto Martins Neto; Leandro Barbosa de 
Almeida e Sadisley Damasceno de Andrade. 

Convidamos os indicados do deputado Odilon: Francisco 
Fernandes de Oliveira; Joaquim de Freitas Ruiz; Marcelo Lima Lopes e 
Marlene Nascimento Lira Lopes ou seus representantes. Os deputados 
Neto Loureiro, Nilton Sindpol, Odilon, procederão à entrega das comendas 
aos seus indicados, acompanhados pelo presidente desta Casa, deputado 
Soldado Sampaio.

Convidamos os indicados dos deputados Renan Filho: MAJ. PM 
Francisco das Chagas Lisboa Junior; TEN. PM Hegley Silva Miranda; 2ª SGT 
PM Márcia Ferreira Sampaio e Sd PM Marinho Eduardo Patrício da Silva. 

Convidamos os indicados do deputado Renato Silva: Cel PM 
Arnóbio Vinicius Lima Bessa; homenagem in memorian a Francisco 
Paulino da Silva, convidamos o representante da família; homenagem 
in memorian a Moisés Lima da Silva. Convidamos o seu filho Rodrigo 
Mesquita para receber a comenda e Paulo Sérgio Oliveira de Sousa. 

Convidamos os indicados da deputada Tayla Peres: Ademir 
dos Santos, neste ato representado pela senhora Iolanda Alves; Alexandre 
Sibajev; Elias Carvalho Sousa e Leonardo Damasceno Meneses. 

Convidamos os indicados da deputada Yonny Pedroso: Dra. 
Suzete de Macedo Oliveira; Eronildes Aparecida Gonçalves, prefeita de 
Mucajaí; 2º TEN PM Júlio Verne Sousa Garcia e convidamos também ST 
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PM Cristiano Chambarelli de Mattos. 
Prosseguiremos agora com a homenagem aos servidores. A 

homenagem desta Casa de Leis aos servidores em reconhecimento e gratidão 
pelo que fizeram e fazem pelo Legislativo Estadual. Solicitamos que à 
medida que forem sendo chamados, se dirijam ao dispositivo. Convidamos 
para proceder à entrega junto com o presidente, o ex-presidente desta Casa 
Flávio Chaves. Convidamos também a desembargadora Tânia Vasconcelos. 

Os homenageados são: Adriana Maria Silva da Cruz, Alexandre 
Ladislau Menezes; Ana Rita Alves Barreto; Dagoberto Vieira Barros; 
Fernando Heder Nogueira; Elder Figueiredo Pereira; José Chaves da Silva 
Santos; Jucilene Aparecida Gomes dos Santos; Lucineide Coutinho de 
Queiroz; MAJ BM Orlando Vagno de Jesus Santos; Mara Cristina Eduardo 
Xavier Coelho e Maria Aurilena de Lima Fagundes.

Senhoras e senhores uma saudação aos agraciados. Parabéns a 
vocês que receberam a comenda e são homenageados por esta Casa de Leis. 

Convidamos os próximos homenageados: Maria Eliane Gomes 
Leite; Maria Jaime Laranjeira Menezes; Maria Raimunda Alves Melo; 
Paulo Luis de Moura Holanda; Pedro Sousa Pereira; Raimundo Nonato 
Carneiro de Mesquita; Salete Soares da Souza, Sergio Mateus, Sonia Lucia 
Nunes Pinto, aqui representada pelos seus filhos Lucas, Alice e Sofia; 
Taylor Nunes Pereira e Valnéia da Silva Gutiere. 

Deputado Gabriel Picanço é convidado para proceder à entrega 
das comendas junto com o presidente Soldado Sampaio. O presidente desta 
Casa convida a deputada Angela Águida Portella para proceder à entrega 
junto com ele aos agraciados.

 Parabéns a todos vocês, uma saudação a todos que receberam 
a sua comenda, os homenageados da Assembleia Legislativa. A próxima 
homenagem é dirigida aos militares.

Convidamos os militares que serão homenageados: CEL. PM 
Valdeane Alves de Oliveira; CEL. PM Miramilton Goiano de Souza; 
CEL. PM Ilmar Soares Costa, CEL. PM Magalhães José Damasceno, 
CEL. Bombeiro Everson dos Santos Cerqueira, MAJ. PM Francisco 
Zelito Ponciano de Almeida; MAJ. PM Marcelo Barbosa Rocha. CAP. 
PM Eduardo Cesar de Mendonça Damasceno Júnior; CAP. PM Roderval 
Marques Andrade Souza; CAP. PM Daniel Ferreira de Souza; CAP. PM 
Daniel Moura Silva; CAP PM Sidney Gomes da Silva. 

O presidente desta Casa acompanhado dos Deputados Gabriel 
Picanço e Ângela Águida Portella procederão com a entrega das comendas.  
Uma saudação aos militares aqui homenageados. 

Os próximos homenageados, depois, então teremos a homenagem 
aos militares da reserva. Vamos então aos próximos indicados: 1º TN. PM 
Júlio César Flauzina Laranjeira; 1º T PM Jocenildo Rodrigues Costa, 1º 
TN. PM Elson Silva; 1º TN. PM Claudemi Alves Sousa e Sousa; 2º TN. PM 
Cristiane de Souza Levino; ST. PM Daniele Cristina Rodrigues Ferreira; 
ST. PM Alessandro Soares de Simões; ST. PM Jonathan da Luz Veloso; 
ST. PM Ítalo Rodolfo Oliveira da Costa; ST. PM Jardel Jones de Oliveira 
Bessa; ST. BM Manoel Nazário de Oliveira Neto; ST. PM Jones Ceccon. 

Informamos a todos que o certificado desta comenda e o estojo 
serão entregues na recepção do cerimonial. Todos os agraciados receberão o 
certificado e a caixinha de sua encomenda. Parabéns a todos os agraciados. 

 Convidamos a tomar posição no dispositivo ST PM Júlio César 
Melo Cabral de Oliveira, ST. PM Reginaldo Lúcio de Mesquita Chagas; 
ST. PM Domingos Pascoal Moraes Teixeira; 1º SGT. PM Leonardi Lima 
de Vasconcelos; 1º SGT PM Antônio Souza Veloso; 2º SGT. PM Rudhe 
de Jesus Lima; 2º SGT. PM Domingos Moraes da Silva; 2º SGT. PM 
Alessandro Souza Lima; 2º SGT. PM Adilson Cardoso de Araújo; 2º SGT. 
PM Eliede Ribeiro Leitão; 2º SGT PM Ademirton Gonçalves da Costa; 2º 
SGT PM Quésia Barreiro Mendonça. Por gentileza, queiram tomar posição 
no dispositivo. Esse é o penúltimo grupo. E, logo a seguir, convidaremos os 
militares da reserva, que serão homenageados e receberão a sua comenda 
das mãos do presidente desta Casa, deputado Soldado Sampaio,

 Senhoras e senhores convidamos os militares da reserva para 
receberem sua homenagem. Convidamos CEL. PM Edson Prola; CEL. 
PM Carlos Alberto de Brito, in memoriam; CEL. PM Sérgio Augusto 
dos Santos Rosa, convidamos senhora Ulda Rosa, viúva e Andri Rosa, 
a filha para receberem a homenagem; CEL. PM Dagoberto da Silva 
Gonçalves; CEL. PM José Wilson da Silva; CEL. PM Paulo Roberto dos 
Santos Macedo; CEL PM Mozart Paulo da Silva Júnior; CEL. PM Paulo 
Jorge Lhamas de Souza; MAJ. PM Valdinei de Macedo Braga; MAJ. PM 
Orlando da Silva Carneiro; MAJ. PM Luis Antônio de Oliveira; MAJ. PM 
Claudionor Cavalcante de Araújo; CAP. PM João Almeida Pereira; CAP. 
PM Crésio Aparecido Pinheiro de Menezes; CAP. PM Paulo de Oliveira 
Souza dos Santos; SGT. PM Marcos Antônio da Cruz Ventura; homenagem 
in memoriam ao SGT. PM Rodrigues de Melo; 2º SGT. PM Richarley 
da Silva Carneiro; 2º SGT PM Sólon Machado da Silva. Esses pioneiros 
militares receberão agora a sua homenagem sua comenda das mãos do 

presidente desta Casa. 
Senhoras e senhores eu peço a atenção de todos para as 

considerações finais do presidente da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima Soldado Sampaio.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Quero agradecer a todos 
os nossos convidados que tiveram a paciência de aguardar. Foi uma sessão 
muito longa, começou com atraso. Mas, faz parte, são trinta anos de história 
e não se consegue resumir em uma sessão de uma hora e uma hora e meia. 
Então, houve todo um movimento da sessão solene, mas atingimos o nosso 
objetivo que era reconhecer e homenagear a cada um de vocês, que foram 
convidados pelo nosso Poder Legislativo. Agradecer o trabalho prestado 
ao nosso poder. Todos foram homenageados, de alguma forma, ajudaram 
na construção, seja participando de uma sessão, de uma audiência pública, 
fazendo uma sugestão, exercendo a sua profissão aqui nas sessões no dia a 
dia da Assembleia, ou seja, todos os homenageados aqui contribuíram direta 
ou indiretamente. Então, eu quero agradecer a todos os familiares e amigos 
que acompanharam a sessão de modo virtual através da TV Assembleia. 
Ficamos muito felizes em poder homenageá-los, uma das primeiras ações 
em presidência foi reestruturar a nossa estrutura organizacional e criar o 
nosso memorial legislativo, com o objetivo de resgatar a história do Poder 
Legislativo, resgatar a história da política roraimense, não há uma sociedade, 
um país, um estado e um poder sem história. Não podemos deixar de cuidar e 
resgatar essas memórias. Então, logo teremos um museu do Poder Legislativo. 
Lógico que teremos que acompanhar a modernidade e cada cidadão poderá 
acompanhar a história. Tivemos aqui um deputado constituinte, como bem 
falou o ex-deputado Flávio Chaves, primeiro presidente da Assembleia, e 
andaram os quatro cantos do estado e construíram uma Constituição, que 
é  a lei maior de nosso estado, que rege no dia a dia, centenas de vidas de 
pessoas, de funcionários públicos do estado de Roraima, nossos deveres e 
obrigações, enquanto cidadão roraimense. Então, nos orgulha estar aqui à 
frente do Poder Legislativo concedendo essa homenagem a essas pessoas 
que por aqui passaram e que deixaram a sua contribuição. Obrigado por tudo, 
ao nosso cerimonial, a Sílvia a nossa aniversariante de hoje, uma salva de 
palma a nossa aniversariante. As meninas que trabalham com a Sílvia, a nossa 
comunicação, nosso Superintendente, nossos servidores, o Vanderlan e todos 
que nos assessoram nas comissões, pelo excelente trabalho prestado para 
que possamos realizar essa sessão solene. Obrigado aos colegas policiais e 
bombeiros militares que aceitaram o nosso convite. Estamos retribuindo um 
pouco do nosso carinho pela atenção dedicação de vocês para com o Poder 
Legislativo. Cumprimentar o nosso Capitão Almeida, referência de policial e 
pai de família, sou seu fã. Obrigado e boa noite a todos.

O Senhor Mestre de Cerimônias Renato Barbosa - Em nome da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima está encerrada esta sessão. 
Boa noite a todos.

ATA DA 1ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA 
DA 9ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA, EM 28 DE FEVEREIRO DE 2023

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MARCELO CABRAL
Às nove horas e trinta e sete minutos do dia vinte e oito de 

fevereiro de dois mil e vinte e três, no Plenário desta Casa Legislativa, 
deu-se a primeira Sessão Ordinária da primeira Sessão Legislativa da nona 
legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Bom dia a todos os 
presentes! Convido a deputada Aurelina e deputado Rárison para comporem 
nossa Mesa de trabalho.

Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à verificação 
de quórum. 

A Senhora Segunda-Secretária Aurelina Medeiros – Há 
quórum, senhor presidente, para abertura da Sessão.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão. 

Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.

A Senhora Segunda-Secretária Aurelina Medeiros – Lida a Ata 
da Sessão anterior.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo quem queira discutir, coloco-a 
em votação. Os deputados que concordam com a Ata da Sessão anterior 
permaneçam como estão. Aprovada.

Solicito ao primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Expediente.

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa – Senhor 
presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDOS DO 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental n. 73/2022, encaminhando 
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chamada de vídeo para pessoas surdas, no âmbito do Estado de Roraima”; 
Projeto de Lei n. 010/2023, de autoria do deputado Renato Silva, que 
“institui no calendário oficial do Estado de Roraima o Dia estadual do 
Mototaxista e Motofretista”; Projeto de Lei n. 013/2023, de autoria do 
deputado Marcos Jorge, que “altera a Lei n. 1.514, de 6 de outubro de 2021, 
que ‘assegura às mulheres o direito de serem acompanhadas por pessoa de 
sua confiança durante a realização de exames ginecológicos e dá outras 
providências’”. Projeto de Lei n. 015/2023, de autoria do deputado Marcos 
Jorge, que “altera a Lei n. 59, de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre 
o Sistema Tributário Estadual e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 
016/2023, de autoria do deputado Marcos Jorge, que “altera a Lei n. 59, de 
28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual e 
dá outras providências”; Projeto de Lei n. 017/2023, de autoria do deputado 
Renato Silva, que “insere no cronograma oficial dos Jogos Escolares e 
Universitários do Estado de Roraima a modalidade de Jogos Eletrônicos e 
dá outras providências”; Projeto de Lei n. 018/2023, de autoria do deputado 
Renato Silva, que “proíbe o corte no fornecimento de energia elétrica em 
instituições de longa permanência para idosos, abrigos de crianças e 
adolescentes e nos centros terapêuticos de dependentes químicos, e dá 
outras providências”; Projeto de Lei n. 019/2023, de autoria do deputado 
Dr. Meton, que “dispõe sobre a obrigatoriedade da identificação das portas 
dos gabinetes e salas dos órgãos públicos em linguagem braile, no âmbito 
do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 020/2023, de autoria do deputado 
Dr. Meton, que “assegura as pessoas com deficiência visual o direito de 
receber as certidões de registro de imóveis confeccionadas no sistema de 
leitura braile, no âmbito do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 021/2023, 
de autoria do deputado Dr. Meton, que “altera a Lei n. 59, de 28 de 
dezembro de 1993, que dispõe sobre o Sistema Tributário Estadual e dá 
outras providências”; Projeto de Lei n. 022/2023, de autoria do deputado 
Lucas Souza, que “institui a reserva de vagas gratuitas a jovem de baixa 
renda no transporte coletivo rodoviário e aquaviário intermunicipal do 
Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 023/2023, 
de autoria da deputada Catarina Guerra, que “institui a política estadual de 
fornecimento gratuito de medicamentos formulados de derivado vegetal à 
base de canabidiol, em associação com outras substâncias canabinoides, 
incluindo o tetrahidrocanabidiol, em caráter de excepcionalidade pelo 
Poder Executivo nas unidades de saúde pública estadual e privada 
conveniada ao Sistema Único de Saúde - SUS”; Projeto de Lei n. 024/2023, 
de autoria do deputado Neto Loureiro, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
da assinatura física das pessoas idosas em contratos de operação de crédito 
firmados por meio eletrônico ou telefônico”; Projeto de Lei n. 025/2023, de 
autoria da deputada Catarina Guerra, que “estabelece a política estadual de 
proteção dos direitos da pessoa com fibromialgia no âmbito do Estado de 
Roraima e institui o dia 12 de maio como o Dia Estadual de Conscientização 
da Fibromialgia no calendário de eventos do Estado de Roraima”; Projeto 
de Lei n. 026/2023, de autoria da deputada Catarina Guerra, que “altera o 
inciso I do § 2° do artigo 1° da Lei Estadual n. 965, de 17 de abril de 2014, 
reconhecendo os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência 
no âmbito do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 028/2023, de autoria do 
deputado Jorge Everton, que “dispõe sobre a equiparação do lúpus 
eritematoso sistêmico às deficiências físicas e intelectuais, para os efeitos 
jurídicos e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 029/2023, de autoria 
do deputado Isamar Júnior, que “dispõe sobre o prazo de validade do laudo 
médico pericial que atesta o Transtorno do Espectro Autista no âmbito do 
Estado”; Projeto de Lei n. 030/2023, de autoria do deputado Marcinho 
Belota, que “obriga bares, restaurantes, casas noturnas e de eventos, bem 
como empresas de transporte público coletivo a adotar medidas de auxílio 
à mulher que se sinta ou esteja em situação suscetível à qualquer espécie de 
importunação ou violência física, psicológica ou sexual, em decorrência da 
sua condição de gênero”; Projeto de Lei n. 031/2023, de autoria do deputado 
Dr. Cláudio Cirurgião, que “institui exame preventivo e tratamento da 
disfonia aos profissionais em educação que atuem em salas de aula no 
Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 032/2023, de autoria do deputado Dr. 
Cláudio Cirurgião, que “dispõe sobre o atendimento prioritário a pessoas 
portadoras de Lúpus Eritematoso Sistêmico – LES, nos hospitais, 
ambulatórios, unidades de saúde e demais estabelecimentos congêneres da 
rede pública e privada de saúde do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 
033/2023, de autoria do deputado Dr. Cláudio Cirurgião, que “dispõe sobre 
a obrigatoriedade de manter a folha de pagamento em dia para realização de 
eventos festivos e comemorativos patrocinados e/ou promovidos pelo 
Estado de Roraima e municípios e dá outras providências”; Projeto de Lei 
n. 034/2023, de autoria do deputado Renato Silva, que “assegura a 
prioridade a vaga de matrícula escolar para o aluno cujos pais ou 
responsáveis sejam idosos ou pessoas com deficiência, em escolas da rede 
pública próxima de sua residência, conforme especifica”; Projeto de Lei n. 
035/2023, de autoria da deputada Joilma Teodora, que “autoriza o Poder 

Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 115/2021; Mensagem Governamental n. 
74/2022, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 332/2021; 
Mensagem Governamental n. 75/2022, encaminhando Veto Parcial ao 
Projeto de Lei n. 044/2022; Mensagem Governamental n. 76/2022, 
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 242/2021; Mensagem 
Governamental n. 001/2023, encaminhando o Projeto de Lei n. 007/2023, 
que “dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Governo Digital – 
SEGOD, e dá outras providências”; Mensagem Governamental n. 
002/2023, encaminhando o Projeto de Lei n. 008/2023, que “institui, no 
âmbito do Estado de Roraima, o Programa Estadual de Habitação Aqui Tem 
Morar Melhor e a Política Estadual de Assistência Técnica em Habitação de 
Interesse Social, e dá outras providências”; Mensagem Governamental n. 
003/2023, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 337/2022; 
Mensagem Governamental n. 004/2023, encaminhando Veto Total ao 
Projeto de Lei n. 371/2022; Mensagem Governamental n. 005/2023, 
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 035/2022; Mensagem 
Governamental n. 006/2023, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 
078/2022; Mensagem Governamental n. 007/2023, encaminhando Veto 
Total ao Projeto de Lei n. 062/2021; Mensagem Governamental n. 
008/2023, encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei n. 050/2022; 
Mensagem Governamental n. 009/2023, encaminhando Veto Parcial ao 
Projeto de Lei n. 168/2021; Mensagem Governamental n. 010/2023, 
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 305/2021; Mensagem 
Governamental n. 011/2023, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 
006/2022; Mensagem Governamental n. 012/2023, encaminhando Veto 
Total ao Projeto de Lei n. 402/2022; Mensagem Governamental n. 
013/2023, encaminhando o Projeto de Lei n. 011/2023, que altera a Lei n. 
499, de 19 de julho de 2005, e dá outras providências; Mensagem 
Governamental n. 014/2023, encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei 
n. 370/2022; Mensagem Governamental n. 015/2023, encaminhando Veto 
Parcial ao Projeto de Lei n. 383/2022; Mensagem Governamental n. 
016/2023, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei n. 022/2022; 
Mensagem Governamental n. 017/2023, encaminhando o Projeto de Lei n. 
027/2023, que “altera a denominação da Secretaria de Estado do Índio para 
Secretaria de Estado dos Povos Indígenas - SEPI, e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental n. 018/2023, encaminhando Mensagem do 
Poder Executivo por ocasião da abertura da 1ª Sessão Legislativa da 9ª 
Legislatura; Ofício n. 016/2023, encaminhando a indicação, para esta 
legislatura, do deputado Coronel Chagas como líder do Governo perante 
este Poder. RECEBIDO DO MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO 
DE RORAIMA: Ofício n. 392/2022, encaminhando Ofício n. 337/2022, 
da Promotoria de Justiça de Defesa da Mulher - 1ª Titularidade. 
RECEBIDOS DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO DE 
RORAIMA: Ofício n. 01/2023, solicitando a devolução do Anteprojeto de 
Lei que trata do Plano de Cargos, Carreira e Remuneração do TCERR; 
Ofício n. 011/2023, encaminhando o Projeto de Lei n. 012/2023, que 
“dispõe sobre a revisão geral anual da remuneração dos servidores públicos 
ativos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima para o exercício de 
2023”. RECEBIDO DO MINISTÉRIO PUBLICO DE CONTAS DO 
ESTADO DE RORAIMA: Ofício n. 014/2023, encaminhando o Projeto 
de Lei n. 014/2023, que “dispõe sobre a revisão dos vencimentos e 
proventos dos servidores públicos, ativos e inativos do Ministério Público 
de Contas do Estado de Roraima”. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Projeto de Lei n. 001/2023, de autoria do deputado Marcos Jorge, que 
“altera a Lei n. 59, de 28 de dezembro de 1993, que dispõe sobre o Sistema 
Tributário Estadual e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 002/2023, 
de autoria do deputado Marcos Jorge, que altera a Lei n. 1.157, de 29 de 
dezembro de 2016, que estabelece normas para a cobrança de custas dos 
serviços forenses e emolumentos extrajudiciais e o controle de sua 
arrecadação no Estado de Roraima, e dá outras providências; Projeto de Lei 
n. 003/2023, de autoria do deputado Marcos Jorge, que “institui o Programa 
Estadual de Incentivo ao Esporte - Proesporte RR, dispõe sobre a concessão 
de incentivos fiscais para estímulo à realização de projetos esportivos no 
Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 004/2023, 
de autoria do deputado Marcos Jorge, que “dispõe sobre a criação do 
Programa Educacional Bombeiro Mirim - Proebom, no âmbito do Corpo de 
Bombeiros Militar de Roraima”; Projeto de Lei n. 005/2023, de autoria do 
deputado Marcos Jorge, que “altera a Lei n. 1.545, de 9 novembro de 2021, 
que ‘disciplina a concessão de incentivos fiscais de estímulo à realização de 
projetos culturais no Estado de Roraima’”; Projeto de Lei n. 006/2023, de 
autoria do deputado Marcos Jorge, que “autoriza a doação do imóvel 
denominado Casa da Cultura Madre Leotávia Zoller à Academia 
Roraimense de Letras”; Projeto de Lei n. 009/2023, de autoria da deputada 
Catarina Guerra, que “dispõe sobre a obrigatoriedade das empresas de 
centrais de atendimento telefônico ‘call center’, serviço de atendimento ao 
cliente ‘SAC’ e congêneres, a disponibilizarem método de atendimento de 
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vocês foram as primeiras pessoas que eu enxerguei quando entrei aqui, na 
Assembleia, porque eu sou concursado público do Estado e sou concursado 
funcionário público federal e entendo toda a luta de vocês. Tenho certeza 
de que vocês vão encontrar aqui, neste deputado, todo o empenho para 
lutar pelos direitos de todos os servidores públicos concursados e de quem 
pretende ingressar no serviço público. Então, meu respeito a todos vocês.

E, agora, cumprimento todos os meus colegas deputados! Em 
nome da Mesa Diretora, do deputado Marcelo, deputado Rárison e deputada 
Aurelina, cumprimento e parabenizo todos os deputados eleitos e reeleitos. 
Espero que neste ano, nesta legislatura, a gente tenha a oportunidade 
de transformar a realidade deste Estado. Nós tivemos a renovação de 
dez deputados com história de trabalho e serviço público neste Estado, 
de prestação de serviços. Eu entendo, deputados, que nós tivemos o 
engrandecimento no nível de deputados que entraram nesta Assembleia. 
Então, parabenizo o povo de Roraima e agradeço ao povo, em especial, 
pelo mandato concedido a mim. Foram 4.320 votos que o povo de Roraima 
me deu e hoje, estou como deputado, representando os diversos setores da 
sociedade, mas, em especial, a população que tanto clama pela melhora da 
assistência em saúde pública no nosso Estado. Nós vimos, aqui, o relato de 
diversos projetos de lei protocolados. Isso é importante, já no início dos 
trabalhos legislativos. Que esses trabalhos se desenvolvam ao longo das 
sessões e que tão logo as comissões parlamentares sejam implantadas, esses 
projetos andem dentro desta Casa, o mais rápido possível. Observei vários 
projetos relevantes, com importância social, que eu tenho certeza de que os 
nobres colegas irão nos ajudar a aprimorar e aprovar. Quero dizer, também, 
que no período de recesso parlamentar não só eu, como diversos outros 
deputados também já começaram a agir no que diz respeito à fiscalização 
das ações do Estado na capital e no interior. Eu tenho certeza de que, ao 
longo de toda esta legislatura, todos os nobres deputados aqui presentes irão 
nos ajudar a construir um Estado de Roraima diferente. Estamos passando 
por um momento tenso no nosso Estado, no ponto de vista federal, mas 
eu tenho certeza, também, de que o empenho dos deputados federais, dos 
senadores, da bancada federal, de maneira geral, irá contornar essa situação 
e que possamos, enquanto parlamento estadual, colaborar com isso. Minhas 
palavras são breves, são palavras de agradecimento. Vou dar a oportunidade 
para que outros deputados também possam se inscrever e falar aqui. Por 
ser minha primeira fala, quero agradecer a todos os meus eleitores e toda 
população de Roraima por ter me concedido o mandato. Muito obrigado!

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Convido o deputado 
Gabriel Picanço, com o tempo de até 30 minutos.

O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Bom dia a todos e a todas! 
Quero iniciar cumprimentando o presidente Marcelo, o primeiro-secretário 
Rárison e a segunda-secretária, deputada Aurelina Medeiros. Cumprimento 
todos os nossos colegas parlamentares, os reeleitos e os que assumiram agora. 
Cumprimento a nossa assessoria da Assembleia Legislativa, Assessoria de 
Comunicação, Assessoria do Cerimonial. As melhores cerimonialistas do 
Brasil já foram votadas: a Sílvia e a Peta. São as melhores do Brasil. Quero 
cumprimentar o pessoal da Taquigrafia, pessoal que escreve o nosso recado 
aqui, que reprisa no outro dia. Cumprimento todos vocês, os concurseiros, 
que estão pleiteando entrar em um concurso público. Parabéns a vocês! 
Estamos juntos. Ano passado já votamos para tirar uma exigência da lei 
que proibia o chamamento das pessoas. Cumprimento todos que estão, 
aqui, neste momento. Hoje, quero cumprimentar as senhoras e os senhores 
deputadas e deputados, distinta plateia que nos honra neste dia que 
iniciamos as atividades legislativas. Confesso que hoje é um dia especial 
para a nossa família e aquelas pessoas que nos honraram com seus votos. 
Faço questão de destacar, particularmente, esta alegria com os milhares de 
eleitores que, vendo o resultado positivo do nosso trabalho, me outorgaram 
o quarto mandato. Ano passado, tivemos o trabalho de campanha eleitoral 
redobrado por conta do vereador Gabriel Mota. Enquanto eu tentava uma 
reeleição, ele participava da disputa por uma cadeira na Câmara Federal. 
O Gabrielzinho, como é carinhosamente conhecido, obteve uma votação 
expressiva, mas não conseguiu entrar, entre os oito deputados federais 
eleitos, porém quis o destino que o Gabriel Mota assumisse uma cadeira na 
Câmara Federal. Isso foi possível em decorrência da indicação e aprovação 
do deputado Jhonatan de Jesus, pelo Congresso Nacional para assumir um 
cargo no Tribunal de Contas da União.

O deputado Jhonatan, filho do também dedicado e operoso 
senador da República Mecias de Jesus, ficou conhecido no meio político 
regional como um dos parlamentares que mais alocou recursos para 
investimento em Roraima. Eu acredito e oro para que assim seja em 
sua nova função. O agora ministro do TCU, Jhonatan de Jesus, levará 
ao melhor desempenho possível as tarefas que lhe forem atribuídas. Por 
oportuno, também é minha expectativa que, mesmo tendo que trilhar pelos 
caminhos tortuosos da política nacional, o deputado federal Gabriel Mota 
nos proporcione grandes surpresas em favor do bem-estar da população de 

Executivo a criar o Centro de Reumatologia e Acompanhamento de Dores 
Crônicas do Estado de Roraima”; Projeto de Decreto Legislativo n. 
002/2023, de autoria do deputado Renato Silva, que “declara de Utilidade 
Pública a Federação Universitária de Esportes de Roraima”; Projeto de 
Decreto Legislativo n. 003/2023, de autoria da deputada Tayla Peres, que 
“concede o Título de Cidadão Benemérito do Estado de Roraima à pessoa 
que indica e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo n. 
004/2023, de autoria do deputado Renato Silva, que “concede a Comenda 
Ordem do Mérito Legislativo de Roraima à pessoa que indica e dá outras 
providências”; Projeto de Decreto Legislativo n. 005/2023, de autoria do 
deputado Renato Silva, que “concede o Título de Cidadão Benemérito do 
Estado de Roraima à pessoa que indica e dá outras providências”; Projeto 
de Decreto Legislativo n. 006/2023, de autoria do deputado Dr. Cláudio 
Cirurgião, que “concede o Título de Cidadania Roraimense ao Conselheiro 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Francisco José Brito 
Bezerra”; Indicações n.s 01 a 04 e 07/2023, de autoria do deputado Marcos 
Jorge; Indicações n.s 05, 06, 018 e 020/2023, de autoria da deputada 
Catarina Guerra; Indicação n. 08/2023, de autoria do deputado Dr. Meton; 
Indicações n.s 09 a 011, 031 e 032/2023, de autoria da deputada Tayla Peres; 
Indicações n.s 012, 013, 021 e 022/2023, de autoria do deputado Rárison 
Barbosa; Indicações n.s 014 e 033/2023, de autoria do deputado Lucas 
Souza; Indicações n.s 015 e 016/2023, de autoria do deputado Renato Silva; 
Indicação n. 017/2023, de autoria do deputado Chico Mozart; Indicações n.s 
019, 038 e 039/2023, de autoria do deputado Neto Loureiro; Indicação n. 
023/2023, de autoria do deputado Armando Neto; Indicações n.s 024, 036 e 
037/2023, de autoria do deputado Dr. Cláudio Cirurgião; Indicações n.s 025 
a 030, 042 e 043/2023, de autoria do deputado Jorge Everton; Indicações n.s 
034 e 035/2023, de autoria do deputado Eder Lourinho; Indicações n.s 040 
e 041/2023, de autoria da deputada Aurelina Medeiros; Moção de Aplauso 
n. 001/2023, de autoria do deputado Eder Lourinho, pelo Dia Internacional 
da Mulher, comemorado no dia 8 de março; Requerimento n. 001/2023, de 
autoria do deputado Renato Silva, que “requer Audiência Pública para 
deliberar sobre criação de políticas públicas para pessoas em situação de 
rua no âmbito do Estado de Roraima”; Requerimento n. 002/2023, de 
autoria do deputado Dr. Meton, que “requer a retirada de tramitação do 
Projeto de Lei n. 20, de 2023”; Requerimento n. 003/2023, de autoria de 
vários deputados, que “dispõe sobre a criação de bloco parlamentar 
composto pelos membros elencados no requerimento”; Requerimento n. 
004/2023, de autoria da deputada Joilma Teodora, que “requer realização de 
sessão alusiva ao Dia Internacional da Mulher”; Pedido de Informação n. 
001/2023, de autoria do deputado Lucas Souza, sobre o cronograma de 
implantação do restaurante cidadão; Pedido de Informação n. 02/2023, de 
autoria do deputado Armando Neto, que requer o encaminhamento de 
questionamentos à Sua Excelência, a senhora secretária de Saúde do Estado 
de Roraima, Cecília Smith Lorenzon; Memorando n. 115/2022, de autoria 
do deputado Renato Silva, justificando sua ausência na Sessão Ordinária do 
dia 21 de dezembro de 2022; memorando n. 098/2022, de autoria da 
deputada Angela Águida Portella, justificando sua ausência na Sessão 
Ordinária do dia 27 de dezembro de 2022; memorando n. 016/2022, de 
autoria do deputado Renato Silva, justificando sua ausência na Sessão 
Solene do dia 23 de fevereiro de 2023. DIVERSOS: Ofício n. 430/2022, de 
autoria da Caixa Econômica Federal, encaminhando informações sobre o 
crédito de recursos financeiros - Orçamento Geral da União; Ofício n. 
438/2022, de autoria da Caixa Econômica Federal, comunicando extinção 
contratual; Ofício n. 8380/2022, de autoria do Ministério da Mulher, da 
Família e dos Direitos Humanos, encaminhando balanço de gestão (2019-
2022) e relatório de análise ex ante e ex post da Política Nacional de 
Direitos Humanos; Ofício n. 731/2023, de autoria da Secretaria de Estado 
da Educação e Desporto, em resposta a indicações parlamentares; Ofício n. 
001/2023, de autoria do Partido Republicanos - RR, que encaminha a ata de 
reunião que definiu o deputado Marcos Jorge como líder da bancada do 
Republicanos, a deputada Tayla Peres e o deputado Gabriel Picanço como 
primeiros e segundo vice-líderes, respectivamente.

Senhor presidente, era o que constava no Expediente.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Solicito ao senhor 

primeiro-secretário proceder à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa – Presidente, 
nós temos dois oradores inscritos: deputado Claúdio Cirurgião e o deputado 
Gabriel Picanço.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Nós temos dois 
deputados inscritos para o Grande Expediente com o tempo de trinta 
minutos para cada um. Convido o deputado Dr. Claúdio Cirurgião para usar 
a Tribuna. 

O Senhor Deputado Dr. Claúdio Cirurgião – Bom dia a todos 
os presentes! Estou vendo aqui vários concurseiros. Lembrem-se de que 
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criação de políticas públicas para pessoas em situação de rua, no âmbito do 
Estado de Roraima, de autoria do deputado Renato Silva e requerimento 
n. 04/2023, que requer realização de sessão alusiva ao Dia Internacional da 
Mulher, de autoria da deputada Joilma. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
parecer e voto da Comissão ao Projeto de Lei n. 067/2021.

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa – (Lido parecer 
e voto ao Projeto de Lei n. 067/2021).

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco a matéria em 
discussão. Para discutir a matéria, a autora do Projeto de Lei, deputada 
Aurelina Medeiros.

A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Para vocês verem, 
esse projeto é um projeto de 2021, que estava nas comissões, que já tratava, 
nesse período, da informação sobre maus-tratos a animais e, hoje, existem 
vários deputados aqui que trabalham com essa causa, e quanto mais leis 
para preservar eu acho melhor. Então, em condomínios, ficam as pessoas, 
o síndico, principalmente, ou outras pessoas autorizadas, na obrigação de 
comunicarem a questão de maus-tratos a animais, aos órgãos competentes. 
Então, pedimos apoio dos colegas com relação a esse projeto.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais 
deputados que queriam discutir, coloco em votação o projeto. A votação 
será nominal: votando “sim”, os deputados aprovam a matéria; votando 
“não”, rejeitam-na.

Solicito à abertura do painel eletrônico. 
Dou por encerrada a votação. Por 20 votos “sim”, nenhum 

voto “não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de Lei n. 
067/2021, de autoria da deputada Aurelina Medeiros.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
parecer e voto da Comissão ao Projeto de Lei n. 068/2021, de autoria da 
deputada Aurelina Medeiros.

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa - (Lido o 
parecer e voto ao Projeto de Lei n. 068/2021).

O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Coloco em discussão a 
matéria.

A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Senhor presidente, 
não é para discutir, apenas para justificar. É um projeto, também, de 2021.  
Geralmente, os nossos projetos são apresentados quando se está em voga 
a discussão política mais forte. E esse projeto se encaixa, hoje e está atual 
novamente, na questão do reflorestamento. Essa árvore pode ser frutífera. 
Essa é a ideia. Pode ser qualquer coisa no seu quintal, até para comemorar 
o aniversário da criança, junto. Então, eu peço a aprovação dos colegas.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Coloco em votação a 
matéria. A votação será nominal. Votando “sim”, os deputados aprovam a 
matéria; voltando “não”, rejeitam-na

Solicito à abertura do painel eletrônico. 
Dou por encerrada a votação. 
Declaro aprovado o Projeto de Lei n. 068/2021, de autoria da 

deputada Aurelina Medeiros.
Fica transferido o Projeto de Lei n. 111/2021, de autoria do 

deputado Chico Mozart, para a Ordem do Dia da próxima Sessão, devido 
ao mesmo não estar presente.

O Projeto de Lei n. 187/2021, também de autoria do deputado 
Chico Mozart, fica transferido para a Ordem do Dia da próxima Sessão. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
parecer e voto da comissão ao Projeto de Lei n. 224/2021, de autoria do 
deputado Neto Loureiro.

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa - (Lido o 
parecer e voto ao Projeto de Lei n. 224/2021).

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco em discussão 
a matéria

O Senhor Deputado Neto Loureiro - Eu queria explanar aqui 
para os nobres pares, para que entendam sobre o Projeto. Nós sabemos 
que é dever do Estado garantir o acesso à saúde a todos os cidadãos. Mas, 
infelizmente, é comum, aqui no Estado de Roraima, filas enormes para 
cirurgias eletivas, falta de estrutura, telhado caindo em cima de paciente. 
Nós estamos propondo este projeto para que, quando a pessoa vá ao 
hospital e tenha o atendimento negado, seja por qualquer motivo, a pasta 
informa que não foi feito o atendimento por um motivo, o profissional diz 
que é por outro e, acaba que a gente não sabe qual é a verdade. Tendo esse 
respaldo e a unidade de saúde afirmando, por escrito, por qual motivo não 
foi feito o atendimento, dá subsídio para aquela pessoa buscar atendimento 
via judicial, que, infelizmente, é uma prática recorrente aqui no Estado. 
Muitas pessoas não estão fazendo as cirurgias eletivas e estão tendo que ir 
buscar atendimento via judicial para poder ser feita sua cirurgia. Então, isso 
leva as pessoas muitas vezes à morte ou a sequelas. Então, o que queremos 
é criar uma ferramenta a mais para produzir provas de quando não se 

Roraima.
Daqui estarei na torcida e atento para que o deputado Gabriel 

se converta na base essencial de apoio ao Governo Regional, honrando os 
eleitores que lhe proporcionaram chegar ao mandato federal. 

Senhor presidente, senhoras deputadas e senhores deputados, 
também não deixarei, nesta oportunidade, de agradecer aos milhares de 
votos que recebi de pessoas que confiaram no trabalho e compromisso 
que tenho com o desenvolvimento das diferentes regiões do meu Estado. 
Garanto a população de Roraima, em particular aos meus eleitores que, 
junto ao Governo Estadual, vou defender o fortalecimento da agricultura 
familiar, da infraestrutura das vilas e cidades do interior. Também serei 
incansável em busca pela ampliação da melhoria dos serviços de saúde, 
educação e segurança pública.

Todos sabem de minha origem interiorana, a partir do São 
Luiz do Anauá, na região Sul, vindo para Boa Vista, mas, também, estarei 
presente em todos os municípios do Estado no início da legislatura. 

Digo aos colegas de jornadas anteriores, bem como àqueles 
com os quais terei a oportunidade de primeira jornada, que sempre estarei 
disposto a colaborar com interversões que ajudem a administração estadual, 
principalmente na melhoria das condições de vida de nossa sociedade. 
Espero que cada um de nós e todos juntos tenhamos um mandato profícuo, 
com base na união de ideias. 

Senhor presidente, nobres colegas, agradeço a todos que nos 
deram essa oportunidade. Eu quero, senhor presidente, chamar a atenção 
dos nossos colegas deputados estaduais, em especial àqueles que vão ser 
presidentes de comissões, deputado Chagas, para que possamos nos juntar e 
fazermos uma manifestação com respeito, Catarina, com muita propriedade 
e respeito, à 174, porque é a estrada que transporta as nossas riquezas e 
que importa as nossas necessidades. Sem ela o Estado de Roraima fica 
inviável para se desenvolver. Hoje, a 174, principalmente no trecho que 
pertence ao Amazonas, está com muita dificuldade. Os caminhoneiros, os 
proprietários de transportadora estão nos pedindo para que a gente faça uma 
manifestação, através do Poder Legislativo, para que chegue ao Congresso 
Nacional, para que chegue ao ministro da Infraestrutura, para que eles deem 
atenção especial à 174, senão, quando começar o inverno, as dificuldades 
vão se multiplicar. Ou, talvez interditar, em alguns trechos, a BR-174, como 
falei anteriormente, é a única estrada que liga Roraima ao resto do Brasil. 
Então, precisamos fazer essas manifestações junto ao Governo Federal para 
que o DNIT olhe com mais carinho para a BR-174.

Quero convidar os amigos e, também, deputados e deputadas, e 
as pessoas que quiserem participar, dia 08 de março, da posse do Gabriel 
Mota, em Brasília, como deputado federal, e dizer que o compromisso 
do Gabriel Mota, como deputado federal, presidente, é ajudar Roraima, é 
ajudar o Governo do Estado, ajudar os municípios, é trazer melhorias para 
o Estado de Roraima. Por isso estamos neste início de legislatura, início dos 
trabalhos, com muita alegria, pois, se Deus quiser, o Gabriel Mota vai fazer 
um trabalho para todo o Estado de Roraima, que vai nos orgulhar muito. 

Então, era isso, eu queria dizer. Muito obrigado a todos vocês. 
Como eu já disse, anteriormente, esta é a Casa das discussões, das 
concordâncias, às vezes, das divergências, mas tudo com respeito pois esta 
Casa movimenta as ideias do Governo do Estado, é a Casa que direciona. Eu 
sempre digo que o maior Poder do Estado é a Assembleia Legislativa. Aqui 
nós aprovamos as contas do governador, nós remanejamos o orçamento 
para os Poderes, nós empossamos o governador. Então, por isso, aqui, estão 
as pessoas compromissadas com a sociedade do Estado e por isso eu tenho 
muito orgulho de estar no quarto mandato, fazendo sempre o bem para o 
povo e para o Estado de Roraima. Meu muito obrigado e bom dia a todos!

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Quero parabenizar o 
vereador e deputado Gabriel Mota, pela sua nova empreitada. Eu acho que 
ele é conhecedor, é daqui, de família tradicional. Sei do seu papel. Quero 
parabenizá-lo e desejar muita saúde, muita paz e que deus o ilumine neste 
novo mandato.

Não havendo mais nenhum deputado que queira usar do Grande 
Expediente, passamos para a ORDEM DO DIA com discussão e votação, 
em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei n. 067/2021, 
que “dispõe sobre a obrigatoriedade de os condomínios residenciais e 
comerciais comunicarem aos órgãos de segurança pública competentes 
sobre a ocorrência ou indício de maus-tratos a animais nos condomínios 
residenciais localizados no Estado de Roraima”, de autoria da deputada 
Aurelina Medeiros; Projeto de Lei n. 068/2021, que “institui o projeto 
nasce uma criança, planta-se uma árvore”, de autoria da deputada Aurelina 
Medeiros; Projeto de Lei n. 224/2021, que “dispõe sobre a obrigatoriedade 
dos hospitais estaduais fornecerem justificativa, por escrito, quando da 
impossibilidade de atendimento do paciente, no âmbito do Estado de 
Roraima”, de autoria do deputado Neto Loureiro; Requerimento n. 
01/2023, que requer realização de audiência pública para deliberar sobre 
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 ATA DA COMISSÃO DE AGRICULTURA, PECUÁRIA E 
POLÍTICA RURAL, REALIZADA NO DIA 06 DE MARÇO DE 2023 
PARA ELEIÇÃO DE PRESIDENTE E VICE-PRESIDENTE, PARA 

O BIÊNIO 2023/2024
Aos seis dias do mês de março do ano de dois mil e vin-

te e três, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta 
Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se, 
extraordinariamente esta Comissão, com a finalidade de eleger 
Presidente e Vice-Presidente para condução dos trabalhos no biê-
nio 2023/2024. Abertura: Assumiu a Presidência dos trabalhos a 
Senhora Deputada Aurelina Medeiros, nos termos do Regimento 
Interno deste Poder. Havendo quorum regimental, a Senhora Pre-
sidente em exercício informou aos Senhores Parlamentares que 
conforme indicação de lideranças nos termos regimentais esta 
Comissão foi composta pelos Senhores Parlamentares: Armando 
Neto; Aurelina Medeiros; Eder Lourinho; Gabriel Picanço; 
e Marcelo Cabral. A Senhora Presidente em exercício, no uso 
de suas atribuições legais, suspendeu os trabalhos pelo tempo 
necessário para que os Senhores Parlamentares apresentassem 
os nomes dos Deputados com interesse às funções acima epigra-
fadas. Após o tempo estipulado, a Senhora Presidente reabriu 
os trabalhos, constatando os nomes dos candidatos: Deputado 
Armando Neto para Presidente e Deputado Gabriel Picanço para 
Vice-Presidente. Prosseguindo deu início ao Processo de vota-
ção, feita a chamada, votaram os Senhores Deputados Armando 
Neto; Aurelina Medeiros; Eder Lourinho; Gabriel Picanço; 
e Marcelo Cabral. Encerrado o processo de votação, o Senhor 
Presidente em exercício proclamou o resultado, declarando elei-
tos(as) e empossados(as), para Presidente, Deputado Armando 
Neto e para Vice-Presidente, Deputado Gabriel Picanço. Logo 
após a eleição, o Senhor Presidente eleito estando com a palavra, 
agradeceu pela escolha de seu nome e do Deputado Gabriel pi-
canço para a condução dos trabalhos no biênio 2023/2024.  En-
cerramento: O Senhor Presidente, constatando não haver mais 
nada a tratar, declarou encerrada a reunião. E, para constar, eu, 
Lucas Pinheiro de Mesquita, Secretário, lavrei a presente Ata, 
que, após lida e assinada pelo Senhor Presidente será encami-
nhada à publicação.

Deputado Armando Neto
Presidente da Comissão

EDITAIS
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 001/2023

Convocamos os Senhores Deputados Membros desta Comissão: 
Neto Loureiro; Vice-Presidente, Marcelo Cabral, Joilma Teodora, 
Dr. Meton, Gabriel Picanço e Jorge Everton; Membros, para reunião 
extraordinária, no dia 16 de março do corrente, às 15h, na Sala de 
Reuniões da Mesa Diretora, para tratar de assunto de interesse da 
Comissão. 

Sala das Sessões, 13 de março de 2023
Deputado Dr. Claudio Cirurgião

Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
PROCESSO Nº 326/2020
CONTRATO Nº 005/2021
OBJETO: PRORROGAÇÃO DA VIGÊNCIA DO CONTRATO Nº 
005/2021 POR MAIS 12 (DOZE) MESES.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ Nº 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: B. B. COMERCIO E INSTALAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS ELETRICOS LTDA
CNPJ Nº: 03.576.305/0001-34
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Art. 57, inciso II da LEI Nº 8.666/93 e 
suas alterações posteriores.
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2011/101/33.90.40-10
DATA DA ASSINATURA: 24/02/2023
VIGÊNCIA: 25/02/2023 até 25/02/2024
PELA CONTRATANTE: ORLANDO VAGNO DE JESUS SANTOS
PELA CONTRATADA: BRENO ARAÚJO LEITE

tem esse atendimento para que aquela pessoa possa buscar seus direitos. 
Obviamente, que nós queremos é que o cidadão seja atendido. Mas, quando 
não for possível esse atendimento, seja por qual motivo for, que ele seja 
descrito de uma forma justificada para que seja entregue àquela pessoa. 
Então, queria pedir aos nobres pares para que a gente possa votar este PL, 
que caso se dê o atendimento não vai precisar ser utilizado. Mas, se não 
tiver o atendimento, que se tenha uma comprovação do porquê não foi 
atendido. Então, era só isso e gostaria de pedir aos colegas para que a gente 
pudesse aprovar esta matéria que tenho certeza será importante para ajudar 
as pessoas que buscam atendimento no Estado de Roraima.

O Senhor Deputado Lucas Souza – Primeiramente, bom dia a 
todos! Quero parabenizar o deputado Neto Loureiro pelo Projeto de Lei. 
Vemos aqui que é um projeto de 2021. E, de fato, o Estado de Roraima em 
2021 ainda enfrentava graves crises na saúde pública, só que tudo aquilo 
que versa sobre a saúde pública eu falo que é atemporal. Então, no ano 
de 2023, continuamos, sim, tendo essa urgência de bons projetos para a 
saúde pública e por isso quero parabenizá-lo, apesar de eu acostumar ler 
as justificativas, e a sua versa sobre as cirurgias eletivas, com fila de 10 
mil pacientes. Aproveito a oportunidade para parabenizar o deputado pelo 
projeto e ao governador do Estado por ter zerado grande parte das filas das 
cirurgias eletivas como as ortopédicas e algumas outras eletivas. E dizer 
que tudo que vem para contribuir com a saúde pública do meu Estado tem 
meu voto positivo.

O Senhor deputado Cláudio Cirurgião – Deputado Neto, tenha 
em mim total apoio ao seu projeto porque, como servidor público, como 
médico, como usuário do SUS, também, sei da importância de o paciente ter 
essa justificativa do não atendimento dos serviços médicos do Estado. Nós 
sabemos que as filas de espera para cirurgia, para consulta ambulatorial são 
muito grandes e muitas vezes esses pacientes saem sem essa resposta. Por 
que não teve a consulta? Está faltando médico? Tem servidor de férias? Por 
que não tem o atendimento na emergência? É porque o serviço básico de 
saúde no nosso Estado não está funcionando, seja da Prefeitura da capital, 
seja do interior. Então, essa justificativa é de suma importância, não só 
para o paciente, mas para que as entidades de saúde, os representantes, nós 
deputados, possamos levar soluções de acordo com essas justificativas para 
melhorar a qualidade da assistência. Parabéns pelo projeto e já antecipo 
meu voto, que é sim.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais quem 
queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será nominal e 
eletrônica. Votando “sim”, os deputados aprovam a matéria; votando “não”, 
rejeitam-na.

Solicito à abertura do painel para a votação. 
Declaro encerrada a votação. Por 20 votos “sim”, nenhum voto 

“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de Lei n. 224/21, 
de autoria do deputado Neto Loureiro.

Senhores deputados, temos dois requerimentos para serem 
votados nesta Sessão: um de autoria do deputado Renato Silva e outro de 
autoria da deputada Joilma Teodoro, ambos pedindo audiência pública a 
serem realizadas nesta Casa. 

Solicito ao senhor primeiro secretário que faça a leitura do 
Requerimento n. 001/2023, de autoria do deputado Renato Silva e 
Requerimento n. 004/2023, de autoria da deputada Joilma Teodoro

O Senhor Primeiro-Secretário Rárison Barbosa – (Lido os 
Requerimentos n.s 001/2023 e 004/2023). 

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco os requerimentos 
em discussão e votação, em bloco.

Não havendo quem queira discutir, coloco-os em votação. A 
votação será simbólica: os deputados que concordam permaneçam como estão. 

Dou por aprovados os Requerimentos n.s 001/2023 e 004/2023, 
de autoria dos deputados Renato Silva e Joilma Teodoro, respectivamente.

Solicito à assessoria da Casa que se coloque à disposição do 
deputado Renato Silva e da deputada Joilma Teodoro para dar o andamento 
necessário para atender as solicitações constantes nos requerimentos. 

E, não havendo mais nenhuma matéria constante na Ordem do 
Dia, passaremos para o Expediente de Explicações Pessoais. Não havendo 
quem queira utilizar o Expediente de Explicações Pessoais, e não havendo 
mais nada a tratar, às dez horas e cinquenta e quatro minutos, dou por 
encerrada a presente Sessão, convocando outra para o dia 1º de março, à 
hora regimental. 

Registraram presença, no painel, as senhoras deputadas e os 
senhores deputados: Angela Águida, Armando Neto, Aurelina Medeiros, 
Catarina Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dr. Claúdio 
Cirurgião, Dr. Meton, Eder Lourinho, Gabriel Picanço, Idázio da 
Perfil, Isamar Júnior, Joilma Teodoro, Jorge Everton, Lucas Souza, 
Marcelo Cabral, Marcinho Belota, Marcos Jorge, Neto Loureiro, 
Rárison Barbosa e Tayla Peres.
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RESOLUÇÃO Nº 3806/2023-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao(a) servidor(a) PEDRO BARBOSA 

DA SILVA, matrícula nº 14597, para usufruto no período de 16/01/2023 a 
14/02/2023, referente ao exercício de 2021.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a contar de 16/01/2023.
Palácio Antônio Martins, 14 de março de 2023.

CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 29362

RESOLUÇÃO Nº 3807/2023-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao(a) servidor(a) LEILA OLIVEIRA 

MENDES, matrícula nº 26136, para usufruto no período de 14/03/2023 a 
12/04/2023, referente ao exercício de 2021/2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 14 de março de 2023.

CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 29362

RESOLUÇÃO Nº 3808/2022-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE,
Art. 1º DESIGNAR o servidor PABLO SERGIO SOUZA 

BEZERRA, matrícula: 24682, ocupante do cargo de SPI - I Superintendente 
de Pesquisa, inovação, Desenvolvimento, para responder em substituição 
pela Superintendência de Programas Especiais, no período de 14/03/2023 
a 12/04/2022, considerando o afastamento da titular LEILA OLIVEIRA 
MENDES, matrícula: 26136, em virtude de férias regulamentares.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 14 de março de 
2023.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2023.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362

RESOLUÇÃO Nº 3809/2023-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear IVAL DIAS MOTA, CPF: 633.221.612-34 no 

Cargo Comissionado de CM-VI Assessor(a) Parlamentar Militar, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução Legislativa nº 007/2021, de 01 de julho de 2021, publicada no 
Diário da ALE-RR, Edição 3496, de 19 de julho de 2021 e alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de março de 2023.
Boa Vista - RR, 14 de março de 2023.

CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA 
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 29362

RESOLUÇÃO Nº 3810/2023-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ROBSON GEORGE SOARES ANDRADE, 

CPF: 381.922.682-68 no Cargo Comissionado de CM-VI Assessor(a) Parlamentar 
Militar, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 007/2021, de 01 de julho de 2021, 
publicada no Diário da ALE-RR, Edição 3496, de 19 de julho de 2021 e alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de março de 
2023.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2023.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA 

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362

RESOLUÇÃO Nº 3811/2023-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ROBSON OLIVEIRA DOS SANTOS, CPF: 

737.792.452-72 no Cargo Comissionado de CM-VI Assessor(a) Parlamentar 
Militar, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 007/2021, de 01 de julho de 2021, 
publicada no Diário da ALE-RR, Edição 3496, de 19 de julho de 2021 e alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de março de 2023.
Boa Vista - RR, 14 de março de 2023.

CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA 
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 29362


