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ATOS LEGISLATIVOS
DECRETO LEGISLATIVO

= = REPUBLICADO POR ERRO MATERIAL = =

ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA SRP Nº 002/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 024/ALE/2015
TIPO: Menor Preço por Item  
NATUREZA: Concorrência SRP nº 002/2015
OBJETO: A presente concorrência tem como objeto o REGISTRO DE 
PREÇOS, visando à eventual a contratação de empresa especializada em 
serviços de locação de veículos automotores, com e sem motorista, para 
atender a esta ALE-RR e seus anexos.
DATA e HORA: Em 29 de Abril de 2015 ás 08:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da CPL, localizada na Av. N. Sra. da Consolata, 
Nº 897, Centro, em Boa Vista-RR, CEP: 69301-011 - Boa Vista-RR.
Obs. O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08:00h as 13:00h, na sala de reuniões da CPL endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 27 de Março de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente/CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA SRP Nº 004/2015

AVISO DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº 044/ALE/2014
TIPO: Menor Preço por Item  
NATUREZA: Concorrência SRP nº 004/2015
OBJETO: A presente concorrência-SRP visa à eventual contratação de 
empresa especializada no serviço de recarga/manufatura de cartuchos e 
toners para impressoras, para atender a ALE/RR, conforme especificações 
e condições contidas neste Edital e seus anexos.
DATA e HORA: Em 29 de Abril de 2015 ás 11:00 horas 
LOCAL: Sala de Reuniões da CPL, localizada na Av. N. Sra. da Consolata, 
Nº 897, Centro, em Boa Vista-RR, CEP: 69301-011 - Boa Vista-RR.
Obs. O Edital e outras informações estão à disposição dos interessados em 
horário das 08:00h as 13:00h, na sala de reuniões da CPL endereço acima 
citado.

Boa Vista-RR, 27 de Março de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente/CPL

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 062/2015
  A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento dos servidores ROBSON 

MUNIZ RODRIGUES Matrícula 14924, MARCO ANTONIO 
BEZERRA MILANO Matrícula 16308, ANTONIO ROBSON 
CONCEIÇÃO BENTO Matrícula 16878 e NAYARA MARTINS 
VITORINO Matrícula 16301 para viajarem com destino a cidade de 
Manaus - AM, no período de 26.03 a 04.04.2015, com a finalidade de tratarem 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 26 de março de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 063/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 

Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a 
Resolução 008/09.

RESOLVE
1º RETIFICAR a Resolução nº 054/2015, publicada no Diário da 

Assembleia, Edição nº 2027, de 27 de março do ano em curso, que autorizou o 
afastamento do Excelentíssimo Senhor Deputado FRANCISCO ADJAFRE 
DE SOUSA NETO para viajar com destino a cidade de Manaus-AM.

2º Onde se Lê: nos dias 02 e 06, e nos dias 03 e 04. Leia-se: nos 

dias 02.04 e 06.04.2015, e nos dias 03.04 e 04.04.2015.
Palácio Antônio Martins, 27 de março de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA
1º Secretário

Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO
2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 064/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 

uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.
RESOLVE

AUTORIZAR o afastamento dos servidores MARIA JOSE 
MESQUITA FERNANDES Matrícula 017150, ROBSON FERREIRA 
DOS SANTOS Matrícula 15193, FRANCILENE PERES DA SILVA 
FEITOSA Matrícula 14753, NEI NELSON SARAIVA FEITOSA 
Matrícula 15739, JOSÉ NILTON MATIAS LIMA Matrícula 7707, 
EMANUEL DE KASSIO LIMA MARTINS Matrícula 15190 e PAULA 
BARBOSA HERINGER Matrícula 016185 para viajarem com destino 
ao Município de Pacaraima, no período de 01.04 a 08.04.2015, com a 
finalidade realizarem levantamentos nas Delegacias e Postos Militares, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 27 de março de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário
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possibilidade de levar àquele Município, em especial, às comunidades 
Indígenas a Equipe Multidisciplinar do CHAME.
 Ofício nº 01/15 da Associação das Assembleias Legislativas 
da Amazônia – ASPAM, Parlamento Amazônico, solicitando espelho 
financeiro de fev/14 a fev15.
 Ofícionº 290/15, da Agência de Defesa Agropecuária do 
Estado de Roraima – ADERR, encaminhando Currículum Vitae do 
Presidente Interino da ADERR, BRAZ ASSIS BEHNCK.
 Ofício nº 168/15, de 24/02/15, do Ministério Público de 
Roraima – Promotoria de Justiça de Defesa da Pessoa com Deficiência 
e Idoso; Direito à Educação PRO-DIE, solicitando informações acerca 
da tramitação do Projeto de Lei que dispõe sobre a Criação do Fundo 
Estadual dos Direitos à Pessoa Idosa, no prazo de 15 (quinze) dias.
 Ofício nº 02/15 de 26/02/15, do Deputado Jorge Everton, 
Presidente da Comissão de Administração, Segurança e Serviços 
Públicos, solicitando informações do Comandante da Policia Militar e 
Comandante do Corpo de Bombeiros.
 Ofício nº 09/15, de 04/03/15, do Deputado Izaías Maia, 
Presidente da Comissão Especial Externa, criada nos termos da 
Resolução nº 06/15, Alterada pela Resolução nº 15/15, solicitando 
relatório e toda a documentação, objeto da Auditoria do Programa 
Crédito Social.
 Ofício nº 024/15 de 12/02/15, da Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão Especial Externa, criada nos termos da 
Resolução nº 05/15, solicitando informação e cópias dos Processos 
emergenciais de dezembro/14 e janeiro/15.
 Solicitação s/nºde 13/01/15 do Partido Republicano Brasileiro 
– PRB, através do seu Presidente Regional, Marcos Jorge de Lima, 
solicitando ao Presidente da ALE desconto mensal dos vencimentos 
dos detentores de mandato, bem como o depósito em Conta Corrente 
do Banco do Brasil.
 Carta AL-P-072 de 19/02/15, da Assembleia Legislativa 
do Estado do Piauí – Gabinete da Presidência, informando a nova 
composição da Mesa Diretora da 18ª legislatura eleita e empossada 
para o biênio 2015/2017.
 Termo de Denúncias/n de 13/02/15 enviado à Assembleia 
Legislativa pela Srª Clara Konrad, Servidora Efetiva do Governo do 
Estado de Roraima, conforme contracheque anexo, denunciando o 
recebimento de salário inferior ao salário mínimo previsto em lei.
 Denúncia s/n, de 04/03/2015, da Junta Comercial do Estado de 
Roraima/JUCERR, do Conselho de Vogais da Junta Comercial do Estado 
de Roraima, por “unanimidade dos seus Membros Conselheiros”, abaixo 
subscritos, inconformados com a conduta do Presidente Sr. Ubirajara Riz 
Rodrigues, mediante atitudes deusurpação de competência, improbidade 
administrativa e apropriação indébita, expondo e solicitando conforme 
segue, em anexo.
 Convite s/nº, de 05/03/15, para participar do acordo de 
cooperação entre Governo do Estado de Roraima e Banco da Amazônia 
com reunião dia12/03/15a partir das 10 horas, no salão nobre do Palácio 
Senador Hélio Campos.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
 Ofício nº 045/15 do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima – TCERR, assunto: Remessa de autos processuais 
nº 0306/2003.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – 
(Procedida à chamada). 
 O Senhor Deputado Jorge Everton –Bomdia, Senhor 
Presidente, servidores desta Casa e população presente no plenário nesta 
manhãde quarta-feira. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando 
o Tribunal de Contas de Roraima, na pessoa de seu Presidente, o 
Conselheiro Henrique Machado, pela acertada decisão do último dia 
06, que determinou a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do STF 
aos cargos que não sejam de natureza política e com isso determinou a 
imediata exoneração dos parentes de até 3º grau da governadora.
 Parabenizo também o Ministério Público de Contas, na 
pessoa de seu Procurador-Geral, Dr. Paulo Sérgio, que emitiu parecer 
considerando inconstitucional a nomeação de familiares de Suely. Em 
seu parecer, ele trata as nomeações sobre aspectos: a nomeação de 
familiares no primeiro escalão, cargos considerados políticos, mesmo 
assim o procurador entende que o número de pessoas nomeadas que 
possuem grau de parentesco com a governadora foram imorais e carecem 
de razoabilidade.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2373ª SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

 Às nove horas do dia onze de março de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
septuagésima terceira Sessão Ordinária do quadragésimo nono período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Solicito ao Senhor 
PrimeiroSecretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Marcelo Cabral) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. 
Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário, Deputado (Naldo da Loteria) 
- O Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 OfícioNº 250/15 de 04/03/15,da Secretária-Chefe Adjunta 
da Casa Civil,de ordem da Excelentíssima Governadora, solicitando a 
restituição do Projeto de Lei, referente ao Plano de Cargos, Carreira 
e Remunerações – PCCR, do Instituto de Previdência do Estado de 
Roraima.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Indicação s/nº de 09/03/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira. Reforma, em caráter de urgência, e condições Pedagógicas de 
funcionamento da Escola Estadual Clóvis Nova da Costa, no Município 
de Caroebe-RR.
 Projeto de Lei  nº  de 04/03/15,  do Deputado Bri to 
Bezerra,Institui o Dia Estadual do Vendedor.
 Memorando nº 010/15 GAB./LID./GOV., de 25/02/15, 
do Deputado Brito Bezerra,solicitando a inserção dos nomes dos 
DeputadosGabriel Picanço– PRB e Evangelista Siqueira – PT, para 
compor a Comissão Especial Externa criada, através da Resolução 06/15.
 Memorando nº 011/15GAB./LID./GOV,de 25/02/15, 
do Deputado Brito Bezerra,solicitando a inserção do nome dos 
DeputadosOleno Matos – PDT e Odilon – PEN, para compor a Comissão 
Especial Externa, criada através da Resolução 05/15.
 Ofícionº02/15 de 03/03/15, do Deputado Brito Bezerra, de 
ordem da Governadora Suely Campos, solicita a restituição ao Executivo 
Estadual do Projeto de Lei nº 01/15. 
 DIVERSOS: 
 Ofício circularnº05/15 ,de26/02/15, do Departamento 
Estadual de Trânsito de Roraima – DETRAN, convidando o Presidente 
da Assembleia Legislativa para a próxima Reunião, Assunto: Plano 
Estratégico para a Área de Trânsito.
 Ofício nº 01/15, do APRONOPEN – Associação dos 
Produtores Rurais do Distrito Nova Petrolina do Norte – Caracaraí – 
RR, enviando o abaixo-assinado pelas famílias e moradores Contrário 
à Ampliação do Parque Viruá.
 Ofício nº 06/15, do Sindicato dos Agentes Penitenciários do 
Estado de Roraima, SINDAPE/RR, solicitando pedido de Socorro dos 
Agentes Penitenciários.
 Ofício nº 025/15, do 12/02/15, da Comissão Especial Externa, 
Pedido de Informação da Junta Comercial de Roraima.
 Ofício nº 026/15, do Sindicato dos Produtores Rurais de Micro 
e Pequeno Portes do Estado de Roraima – SPRMPPER, o Sindicato 
e seus Sindicalizados repudiam os atos de violência praticados pelo 
BOPE/RR, Policia Civil e Guarda Municipal de Boa Vista, nos casos 
de desocupação e reintegração de posse de terra.
 Ofício nº 01/15, de 26/02/15, da Câmara Municipal de 
Uiramutã, através da Vereadora Irisnaide de Souza Silva, solicitando a 
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Deputado, eu acabei de chegar, mas Vossa Excelência quando compra 
um marmitex, Vossa Excelência compra pelo preço de mercado, mas 
quando compra cem, Vossa Excelência já compra com desconto. Se 
comprar mil marmitex, o preço já é bem menor. Então, certamente, numa 
disputa tudo isso é muito bem medido. Mas, esse valor de R$ 7,00 para 
R$ 12,00, imaginem quantas refeições são servidas mensalmente a todo 
o complexo da SEJUC, isso representaria uma economia, uma disputa de 
preço para o empresário no valor de R$ 10,00, ele poderia vender esse 
marmitex até a R$ 4,50 ou R$ 5,00. Um valor bem significativo para 
que o Governo pudesse investir em outros setores, em outros segmentos 
ou até mesmo dentro da própria estrutura. Então, quero deixar aqui a 
minha contribuição para que seja avaliada também, porque esse preço 
unitário além de estar acima do preço do mercado, ele não contempla 
uma disputa. A grosso modo podemos ver que não houve nenhuma 
disputa, porque se tivesse, certamente, esse preço cairia, no mínimo, 
pela metade.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua – Senhor 
Presidente, devido a falhas, vou ficar devendo as imagens no painel, mas 
vamos passar as imagens para os Deputados. Então, concluo afirmando 
que não podemos admitir que o dinheiro público vá para o ralo. Vamos 
fiscalizar. Vamos cobrar e tomar todas as providências cabíveis para 
dar uma resposta satisfatória à sociedade roraimense. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, até a gestão passada, o uso do telão foi 
proibido depois de um entendimento entre os parlamentares. Mas esse 
foi um entendimento da gestão passada. No entanto, quero perguntar 
a Vossa Excelência se nesta legislatura essa ferramenta será liberada 
para os Deputados, lembrando que eu defendo o uso do telão. Só fiz 
esse questionamento para deixar clara a posição da Mesa referente a 
essa questão.
 O Senhor Presidente (JalseRenier) – Inclusive, Vossa 
Excelência foi o autor do Requerimento que acabou sendo vetado em 
Plenário. Veja bem, o Deputado usar a Tribuna e apresentar imagens no 
telão, se for dentro do tempo a ele permitido, não vejo nenhum obstáculo, 
muito embora eu não queira tomar essa decisão sozinho. Na semana que 
vem nós vamos ter uma reunião em conjunto com todos os Deputados 
e vamos colocar algumas regras que eu considero importantes. Vamos 
colocar na pauta, inclusive, esta, para que a gente não transforme a 
ALE em um palco de visualizações em situações complicadas. Nós 
sabemos que hoje a tecnologia é muito dinâmica, nem sempre aquilo 
que está se vendo é aquilo que de fato é verdade. Então, acho que nós 
temos que tomar essa decisão em conjunto. Eu não queria avocar para 
mim essa responsabilidade, de tomar sozinho porque, confesso a Vossa 
Excelência, não tenho nenhuma opinião a respeito disso. Por essa razão, 
irei consultar o Plenário na semana que vem, pois uma vez que você 
utiliza a imagem de pessoas sem a autorização delas, você avoca para si 
uma responsabilidade, por isso preciso me cercar de todos os cuidados 
jurídicos.
 O Senhor Deputado Evangelista Sirqueira–Senhor 
Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, servidores da Casa, demais 
presentes na galeria, imprensa e demais funcionário, bom-dia. Ontem, 
esta Casa Legislativa homenageou 48 mulheres em Sessão Solene com 
a outorga da Comenda “Orgulho de Roraima”, em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher comemorado no último domingo, dia 08.03. 
A minha fala, hoje, será simplesmente, para falar sobre a indicação à 
Comenda que fiz a uma senhora que ficou muito feliz, inclusive, veio 
agradecer a Casa, e senti nos seus olhos um apreço muito grande a esse 
reconhecimento. Acho que as pessoas precisam desse reconhecimento 
para ter forças em seu trabalho. Primeiramente, quero parabenizar a 
Casa pelo ato comemorativa pela semana dedicada à mulher que está 
sendo de grande qualidade, trazendo discussões pertinentes sobre as 
questões que devemos trabalhar em prol da igualdade de gênero, de 
raça, enfim, fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez melhor. 
Nossa indicação a essa tão importante comenda foi para a Senhora 
Maria das Dores Pereira da Silva, popularmente conhecida como “Das 
Dores”. Para isso, tivemos por base o trabalho prestado pela Das Dores 
às pessoas com deficiência, com necessidades especiais, por meio da 
Associação Grupo de Mães Anjo de Luz, localizada na Avenida Soldado 
PM João Alves Brasil, nº 115, no Bairro Caranã, zona oeste. Portanto, 
convido todos para conhecê-la e, por que não dizer, se tonarem parceiros 
dessa causa? A Associação Anjos de Luz atende, hoje, em torno de 
3.400 famílias de pessoas com deficiência em todos os municípios do 
Estado de Roraima. Das Dores é uma mãe que, a partir da experiência 
de ter uma filha deficiente, poderia se recolher ou ficar chorando as 
suas angústias por aí, mas ela decidiu enfrentar todas as dificuldades 
e torná-las uma oportunidade para ajudar a outras pessoas e, com isso, 

 Afirma ainda que tais nomeações refletiram o interesse 
privado da governante em acomodar seus parentes na administração 
estadual em detrimento do interesse coletivo e afirma que tal ato 
manifesta intenção de estabelecer um “feudo familiar” a ser sustentado 
pelos cofres públicos. Já com relação aos agentes administrativos, ou 
seja, os demais cargos inclusive o de Secretário-Adjunto, afirmou o 
Procurador que está ocorrendo à prática de nepotismo entre os agentes 
administrativos e entre estes e alguns agentes políticos da atual gestão.
 Ainda no parecer do MPC,o caso que mais faz saltar aos olhos 
e que afronta o princípio da moralidade, segundo o Procurador, refere-se 
à relação de parentesco entre secretários adjuntos, a controladora do 
Estado, o ouvidor geral, isto é, mulher, filho e nora. Assim, além de 
possuírem parentesco remoto com a Governadora Suely, há o parentesco 
entre os próprios nomeados.
 Já abordamos este assunto em nosso primeiro pronunciamento, 
e estamos atentos ao Diário Oficial, acompanhando se a determinação 
do TCE será fielmente cumprida.
 Gostaria de informar aos nobres colegas que, ontem, nós 
realizamos reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania, Sr. Josué 
Filho, que durante o encontro, insistia em responsabilizar a gestão 
passada pelas falhas no sistema prisional. Lembro que quando fui 
diretor da penitenciária e o Coronel Chagas era o Secretário da SEJUC, 
executamos,a curto prazo, um trabalho de ação imediata para combater 
os crimes que estavam ocorrendo naquele momento e ações de médio e 
longo prazo e aí podemos citar as reformas e ampliações necessárias, 
onde o Governo inaugurou duas novas alas aumentando o número de 
vagas. Foi realizado concurso, atendimentos odontológico, médico, entre 
outros, parceria com a Defensoria Pública afim de dar andamento aos 
processos pendentes.
 Fato que chamou a atenção foi que o Secretário afirmou 
que havia um contrato para fornecimento de alimentação no valor de 
6 milhões e que um novo contrato foi celebrado no montante de 9,7 
milhões . Outro episódio que também merece destaque é o preço pago 
por um almoço. Segundo o Secretário, o contrato antigo do governo 
passado, referente à Cadeia Pública de São Luís, atendia 140 refeições 
diárias ao custo de R$ 11,48 o almoço. Já na penitenciária agrícola de 
Monte Cristo, com um volume bem maior de refeições, em torno de 2000 
por dia, atualmente o valor cobrado é de R$ 12.35. Tal fato desperta 
atenção pois, com o volume bem maior de refeições é normal que o 
preço seja menor em virtude da produção ser em grande quantidade, 
mas o que ocorre no contrato atual é o contrário. 
 Para fazermos uma breve comparação, atualmente eu e minha 
família estamos comendo de marmita, nossa secretária está de férias. 
Compro a refeição no Padre Cícero, na avenida Santos Dumont, ao 
custo de R$ 10,00, tenho recibo para comprovar. A marmita é de ótima 
qualidade, completa com arroz, feijão, macarrão, farofa, vinagrete, 
carne, calabresa, frango, conforme imagens que estão no telão. Lembro 
que compro uma marmita que sai a R$ 10,00, caso comprasse 2 mil 
marmitas, com certeza esse custo iria cair.
 Há de destacar que me causa estranheza o fato de que a 
comida é produzida na cozinha industrial do governo, ou seja, além 
do alto preço praticado, é utilizada a estrutura do estado, como posso 
comprovar com as imagens que irei mostrar no telão, onde aparecem 
os veículos da empresa contratada sendo, carregados com as refeições 
e logo após entregando na cadeia pública.
 Somado a isso, semana passada o Ministério Público de 
Contas expediu recomendação determinando a suspensão de qualquer 
pagamento à empresa que fornece a alimentação, inclusive um no valor 
de 1,2 milhões, que estava previsto para esta semana. O Procurador de 
Contas,entende que não houve o fornecimento de alimentação suficiente 
para que seja pago este valor. 
 O procurador foi mais além ao afirmar que: “Se o estado não 
tem condições de pagar o fornecedor anterior, como poderia pagar um 
fornecimento antecipado? É só dividir os R$ 9,7 milhões por 12 meses. 
O valor de um mês seria de aproximadamente R$ 700 mil reais. Pagar, 
agora, R$ 1,2 milhão seria pagar para um serviço que ainda não teria 
sido prestado”.
 Pois bem, nobres Deputados! Estamos atentos. Nosso 
posicionamento sempre será pautado em informações fundadas. 
Parabenizo mais uma vez os órgãos de controle sempre atuantes em 
busca da proteção e cumprimento dos nossos direitos.
 Concluo, afirmando que não podemos admitir que o dinheiro 
público vá para o ralo. Vamos fiscalizar, vamos cobrar e tomar todas 
as providências cabíveis para dar uma resposta satisfatória à sociedade 
roraimense.
 Aparte concedido a Senhor Deputado GoergeMelo –
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 Mas eu quero aproveitar sua fala sobre a lei do feminicídio e 
essa situação que a mulher vive, vamos trazer alguns números, Senhor 
Presidente, que parece brincadeira, mas trata da invisibilidade desse 
problema como a nossa sociedade trata. Pois, 63% dos brasileiros 
concordam, em pesquisa realizada recentemente, que, em casos de 
violência dentro de casa, deve ser discutido somente entre os membros 
da família e vai aumentando esse percentual. Outro dado diz que 78% 
dos brasileiros concordam que em briga de marido e mulher não se mete 
a colher. 82% do que acontece com o casal em casa, não interessa aos 
outros. Quase 90% acreditam que roupa suja se lava em casa. Então, 
fica claro que essa lei do feminicídio vem colaborar com a Lei Maria 
da Penha no sentido de coibir a violência contra as mulheres. A criação 
do CHAME, me deu a oportunidade, como Defensor Público Geral do 
Estado, de acompanhar a Deputada Marília Pinto ao Amazonas e a outras 
localidades com intuito de coletar informações para sua implantação. E 
como disse ontem a Dra. Lenir, o CHAME deu certo, dará certo e ,agora, 
com a Dra. Lenir à frente do CHAME, tenho certeza que em sua gestão 
ele crescerá mais ainda e fará com que muito mais mulheres sintam-se à 
vontade para enfrentar esse problema, não só as mulheres, a sociedade 
como um todo, pois, como vimos, não são somente as mulheres que 
se sentem intimidadas a tomar alguma atitude, mas a sociedade como 
um todo. Tratando ainda nesta questão da invisibilidade e já falando 
da lei do feminicídio, tenho outros dados interessantes que dizem que 
52% da violência praticada pelos maridos e companheiros são de risco 
de morte e aí entra a lei que nossa Presidente acabou de sancionar na 
última segunda-feira. A cada dez mulheres vítimas de homicídio, 7 são 
assassinadas por aqueles com quem elas mantêm uma relação de afeto. 
41% das mortes de mulheres ocorrem dentro da sua própria casa. 68,8% 
dos incidentes tendo como vítimas as mulheres ocorreram na residência 
ou habitação. Então, Presidente, é um problema muito sério, e fico 
muito feliz que esta Casa o enfrente, tenha a coragem de buscar fazer 
mais que seu papel, que é legislar e fiscalizar, mas, agir, ser um ator 
principal frente a este problema, fico feliz também com a aprovação 
recente desta lei que, não tenho dúvidas, somará esforços junto com a 
lei Maria da Penha, com os juizados especializados em violência contra 
a mulher, no sentido de mudar esse diagnóstico e, principalmente, mudar 
a cabeça do brasileiro para esta temática que é muito séria e tem que 
ser tratada com o devido respeito. Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – 
Obrigado, Deputado Oleno, sua fala enriqueceu muito meu discurso.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Francisco Mozart 
– Gostaria de parabenizá-lo pela observância sobre o projeto federal 
da Casa da Mulher Brasileira, já fiz esse levantamento e Roraima foi 
contemplado. O governo da gestão anterior cedeu o terreno, só que o 
projeto ainda não está ativo, mas, mesmo assim, gostaria de compartilhar 
com Vossa Excelência essa informação para que a gente torne esse 
projeto uma realidade. Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – 
Obrigado pelo aparte, Deputado Mozart, e a todos um bom-dia. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, público 
aqui presente, o assunto de hoje é muito importante, por isso gostaria 
que todos os parlamentares presentes e o povo em geral prestassem 
atenção. Presente na galeria a esposa de um garimpeiro que está morto 
há vinte dias, e praticamente, apodrecendo em Georgetown, na Guiana 
Inglesa. Há quinze anos que o cidadão trabalhava nessa área, morreu 
há vinte e poucos dias, vítima de acidente e há um ano e meio não via 
a família. Gostaria que a senhora levantasse para que todos a vejam. É 
uma senhora humilde e que dependia do trabalho do marido, já bateu 
em várias portas, inclusive na do Governo do Estado, de Sua Excelência 
Suely Campos, que informou a ela que iria fazer o possível para ajudá-
la. Mas, ao trazer o atestado de óbito, sua Excelência Suely Campos 
lhe disse que ela teria que trilhar os caminhos da justiça. Resultado, o 
corpo ainda encontra-se lá em Georgetown, a senhora está ali, depois 
de bater em várias portas, pois ela tem que ter vinte mil reais para 
trazer o corpopara cá e pagar o embalsamamento. Quando ela esteve na 
televisão comigo, pensei que a Governadorado Estado além de respeitar 
os trâmites judiciais, poderia deixar seu coração falar mais alto. Mas, não 
foi isso que aconteceu. O que aconteceu foi que a Governadora, através 
de sua assessoria, a encaminhou para que tomasse as providências. Uma 
pessoa humilde, pessoa que não conhece os caminhos que deve trilhar, 
então, ela nos procurou novamente na televisão. E o que eu queria 
pedir a todos os Deputados aqui, independente de ideais políticos, para 
que ajudassem não a mim, mas aquela senhora para trazer o corpo do 
seu marido da Guiana Inglesa, porque, na Guiana Inglesa, a funerária 
quer seu dinheiro, eles não querem enterrá-lo lá.Ela já tentou fazer seu 
sepultamento lá e eles disseram que se pagarem os vinte mil, talvez, o 

superar os próprios desafios. Hoje, Das Dores é conhecida e reconhecida 
nacionalmente pelo seu trabalho, sendo motivo de orgulho em matéria 
jornalística publicada pela mídia nacional. O trabalho desenvolvido 
por ela e seus apoiadores e colaboradores nos orgulha e nos remete ao 
fato de indicá-la para receber a homenagem “Orgulho de Roraima”, por 
entendermos que, como mulher, ela é digna de tal honraria. Vale ressaltar 
que o dia08.03, Dia Internacional da Mulher, se deve à luta das mulheres 
no século passado por uma vida digna, respeito, dignidade e cidadania. 
Luta essa, senhoras e senhores Deputados,que custou vidas e continua a 
custar nos recantos deste Estado e do nosso País. Vidas que são ceifadas, 
ainda, hoje pela ignorância, pelo não reconhecimento e valorização do 
ser mulher que se doa à vida tanto na geração, criação e educação dos 
filhos. Segundo os dados da Defensoria Pública do Estado, Roraima 
está em 5º lugar no ranking nacional de violência doméstica contra a 
mulher, um dado preocupante. Mesmo tendo um Centro Humanitário 
de Apoio à mulher, o CHAME que realiza um bom trabalho de combate 
a esse tipo de violência, acompanhando de perto as vítimas, com mais 
de oito mil atendimentos desde a sua fundação, em 2010. Só em 2013, 
foram registrados 364 casos. 
 Mesmo que tenhamos a existência de uma Delegacia 
específica a elas, a mulher continua sendo penalizada pelo capricho 
machista de uma sociedade que ainda tem como esteio o patriarcalista, 
embora, na realidade, boa parte das famílias, senão a maioria,tem como 
chefe a mulher, consolidando assim no Brasil uma monoparentalidade 
feminina. Desde a década de 1960, quando houve o primeiro grito 
por liberdade, a mulher vem conquistando o seu espaço na sociedade 
brasileira. E este espaço não lhe é dado, ela vem pagando um preço alto 
por ele. Se já não bastasse a excessiva carga horária de trabalho fora e 
dentro de casa, ainda tem que aguentar calada as humilhações impostas 
pelo companheiro. Por alguns deles, diga-se de passagem, porque eu 
tenho certeza que aqui nós contamos com homens dignos que honram 
o seu papel masculino e defendem arduamente suas mulheres.
 O Estado precisa considerar a violência contra a mulher 
como problema de segurança e saúde pública. Os Deputados Federais 
aprovaram no dia 03 de março de 2015 em plenário, o Projeto de 
Lei 8305/14, do Senado, que inclui o feminicídio, como homicídio 
qualificado e crime hediondo que, inclusive, é matéria de um jornal 
de grande circulação de nossa capital. O termo é usado para qualificar 
o assassinato de mulheres pela simples condição de serem mulheres. 
A aprovação do Projeto é uma das vitórias da bancada feminina da 
Câmara dos Deputados. A Delegacia da Mulher precisa assumir de fato 
o seu papel. E o Estado precisa se sensibilizar em dar todo o suporte 
necessário para que isto aconteça. Acredito que a confiança das mulheres 
no poder do Estado se fortalece, à medida que ele consegue dizer-lhes 
a causa pela qual veio. Até o momento, o Estado de Roraima brincou 
de fazer políticas para as mulheres, no meu entendimento. E tenho 
esperança de que o novo governo, que tem uma mulher à frente, mude 
este cenário. E a criação da Coordenação de Políticas Públicas para 
as mulheres pela Governadora Suely já dá sinais positivos e avanços 
nessa área. Não precisamos reinventar a roda. Enquanto o processo de 
institucionalização de políticas para as mulheres vai se estruturando, 
nos apoiemos e nos apropriemos das políticas do Governo Federal 
que, por meio da Secretaria de Políticas para a Mulheres, coordena o 
programa: Mulher Viver Sem Violência. Entre as principais ações, está 
a construção de 27 casas da mulher brasileira em todas as capitais do 
nosso país.
 O que não podemos, Senhores e Senhoras, é continuar 
deixando com que as nossas mulheres continuem passando pelo 
momento deprimente na vida do ser humano, em conseqüência de um 
sentimento do homem da era das cavernas. Às mulheres aqui presentes 
e a todas as mulheres de Roraima.Quero aqui reafirmar o compromisso 
de ser um árduo defensor dos direitos conquistados por vocês. Não 
apenas aqui no plenário desta Casa, mas em qualquer lugar onde a 
minha presença for conveniente. E, mais uma vez, a minha sincera 
homenagem e o meu profundo respeito a todas as mulheres. Parabéns 
por serem protagonistas do hoje e do amanhã cada vez melhor. Rendo-
me aos seus encantos e reconheço o seu potencial. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – 
Deputado, parabéns pela sua brilhante manifestação e lembrança. Eu 
quero iniciar falando um pouco da Dasdores, neste aparte. Pessoa que 
tenho profunda admiração, inclusive pensamos juntos,não é? Os anjos 
de Luzes, já sou um dos colaboradores daquela Casa, aproximadamente 
há 10 anos. É um trabalho brilhante, que tem pouca participação do 
Poder Público e demonstra que quando os particulares também querem 
trabalhar política para aqueles que mais necessitam, com afinco, com 
seriedade, a coisa acontece.
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externa para que possamos acompanhar essas aplicações especiais para 
que o povo de Roraima, em especial, os funcionários públicos estaduais, 
que têm de A a Z, de zelador a Juiz, não venham ser penalizados por 
esses que ficam a enriquecer a qualquer momento, em função de uma 
brecha que a lei deixa.
 Deputado George, quero aqui deixar bem claro que levantei 
tudo sobre isso, já tenho em mãos, não estou aqui falando uma inverdade. 
Tudo que estou falando aqui posso provar e,neste sentido peço ao 
Presidente da Assembleia, que, em caráter de urgência, instale uma 
comissão para acompanhar o fundo de investimento.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – 
Obrigado, Deputadoquero, parabenizá-lo pela sua posição, mas lembrar 
que nessa fazenda o gado já foi roubado, o gado já foi levado. A fazenda 
que estamos falando é a fazenda IPER, parte do gado já foi levado, 
e foi denunciado nesta Casa, como em todo Estado pelos meios de 
comunicações e órgãos fiscalizadores. Acreditoque temos que cuidar. 
Sou servidor do Estado, assim como a grande maioria. Precisamos 
cuidar do Instituto de Previdência, porque onde tem uma soma tão 
vultosa guardada, infelizmente com a possibilidade que a lei permite de 
se utilizar um percentual, mesmo que pequeno, para algumas pessoas, 
isso é tentador. Infelizmente isso é tentador enós temos que fiscalizar.
 O Deputado Xingú falou numa Comissão Externa, o Instituto 
de previdência tem um Conselho. Esse Conselho é composto por 
membros de servidores do Estado, inclusive com um membro desta 
Casa, Presidente. O Senhor tem o direito de indicar um representante 
para representar, para participar. Eu acho que não haveria necessidade 
de montarmos mais uma comissão externa, em função de acompanhar 
o trabalho do Conselho.
 Com relação à consignação, Deputado George, eu concordo 
quando o Senhor fala da preocupação com os servidores. É patente que 
existe um superendividamento por parte dos servidores, mas há que 
se dizer que esse superendividamento nem sempre se dá em função 
daquela empresa que é escolhida, no caso, pelo Estado, Município, 
para gerir essa questão dos consignados, oficialmente. Muitas vezes, 
os próprios servidores, sem saber que irão cair num poço sem fundo, 
vão comprometendo cada vez mais a sua renda. É importante, pois, 
esclarecer que nesse consignado que é permitido pelo Estado, tem um 
percentual e que é definido em lei, mais não pode ser ultrapassado.
Então, a minha preocupação é muito mais com as empresas externas,que 
chegam juntos aos servidores, oferecendo facilidades e ao fim, quando 
ele se vê, enredado com um superendividamento e precisa de um apoio 
profissional paraele escapar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú– Só 
para dizer ao Deputado Oleno:O que nós queremos é evitar, não temos 
culpa do que aconteceu no passado, porque eu não era governador, nós 
estamos querendo evitar que se leve embora o resto que ficou.
 Outra coisa,  nenhum conselho está acima do Poder 
Legislativo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Quero parabenizá-lo pela sua preocupação. Diante dequalquer 
manifestação nesse sentido, nós estamos atentos para exercer o nosso 
papel de fiscalizadores da boa aplicação dos recursos públicos. E nessa 
questão do IPER, mais ainda, porque se trata do futuro dos servidores. 
Agora, só para esclarecer, Deputado George, na legislatura passada 
nós nos descabelamos nesse plenário, tentando alertar o governo e a 
base governista sobre o que estava acontecendo no IPER. Trouxemos 
para cá o Presidente Braga, na época, que, com o show de prepotência 
e arrogância, tentou demonstrar que conhecia o mercado financeiro, 
e que tinha aprendido da noite para o dia, num toque de mágica, mas 
dias depois veio à tona o que aconteceu. Pegaram 70 milhões, tiraram 
da Caixa Econômica num fundo com todas as garantias, dado pela 
Caixa e o Banco do Brasil, que são bancos estatais, remanejaram esses 
valores num contrato de risco pra fundo podre, como foi colocado, e 
aí esse dinheiro evaporou e, se não me engano, hoje chega em torno 
de 50 milhões, mesmo a atual gestão rompendo com o contrato, 
mas o contrato amarrava a rescisão unilateral de uma parte, e quais 
seriam os critérios para o uso desse dinheiro. O prejuízo ficou, foi 
registrado e nós aqui tentamos, naquele momento, afastar o presidente 
do IPER. Nós denunciamos aqui,sem sucesso, o afastamento se deu 
pelo Tribunal de Contas, essa é a verdade. O Tribunal de Contas é 
que afastou,o que nós conseguimos avançar nesta Casa, foi criando 
por lei o CONIVESTE que até então Conselho de Investimento que 
era formado por servidores, Deputada Lenir, comissionados que 
eram trocados de acordo com o interesse do Presidente e também do 
Conselho Estadual Previdenciário que estabelecemos em lei. Aí sim 
esta Casa tem uma participação efetiva e hoje nós temos um conselho 

enterrem lá. Comentei na televisão ontem, ao vivo, no programa “Cidade 
40º”, inclusive quero pedir desculpas ao Presidente JalserRenier por tê-
lo colocado no ar para pedir que esta Casa fizesse o possível para ajudar 
aquela mãe de família. Se não tiver solução, uma parte do dinheiro eu 
dou e a outra vou pedir no meio da rua para o povo ajudar esta senhora. 
O Presidente JalserRenier disse que a Comissão de Direitos Humanos, 
cujo Presidente é o Deputado Chico Guerrae, já trouxe vários corpos e 
várias pessoas abandonadas nos garimpos pelo mundo a fora, pode fazer 
o que estiver ao seu alcance para resolver esta situação. Trouxe essa 
senhora para cá, primeiro, pedindo a Deus que nos ilumine. Segundo, 
esperando que exista a possibilidade dentro da lei ou da solidariedade, 
para que possamos trazer o corpo desse pai de família, porque, família 
não tem nada, não tem recurso para nada, portanto, depende de Deus e 
de nós para ajudá-la nessa situação. Obrigado.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) - Já entramos em contato 
com um advogado na Embaixada da Guiana, a nossa assessoria vai 
fazer contato com Vossa Excelência tão logo encerre esta sessão, para 
que os trâmites sejam apresentados, através da Comissão de Direitos 
Humanos, presidida pelo Deputado Chico Guerra.
 Por essa razão, informo a Vossa Excelência no tocante a essa 
questão que envolve outro País, já pedimos à nossa Assessoria para que 
tome conhecimento em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, 
e caso necessário, o Deputado Chico Guerra tem toda autoridade, 
como presidente da comissão, para apresentar, se necessário, algum 
Parlamentar para se deslocar até a Guiana Inglesa para o contato com 
o advogado da própria Guiana, na embaixada, que se encontra no local. 
Por essa razão, informo a Vossa Excelência que esse problema será 
resolvido o mais rápido, conforme solicitação de Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, quero abordar dois assuntos que 
entendo serem de extrema importância para saúde financeira do Estado.
 Nós acompanhamos no mandato passado, a situaçãoque 
aconteceu justamente na minha volta a esta Casa,iniciou-se um 
debate muito grande nesta Casa, inclusive com a participação dos 
Deputados Brito, Gabriel Picanço, Sampaio, com relação à segurançada 
aposentadoria dos nossos servidores estaduais.
 Naquela época, lembro que foi convocado para vir a esta Casa 
o Presidente do IPER, Rodolfo Braga e naquela época já tinha acontecido 
um empréstimo considerado de risco,quando o nosso Estado, segundo 
Deputado Flamarion, tinha um bilhão e oitocentos milhões de reais. Foi 
prejudicado, mesmo depois de apresentar que houve rentabilidade na 
sua totalidade anual. Mas, eu entendi o discurso da oposição, naquela 
época tardia, porque já tinha acontecido. E, ao fazeruma retrospectiva 
dos debates importantes desta Casa, discutindo com alguns colegas, 
entendemos que era muito importante que esta Casa neste começo de 
gestão tomasse providência.Gostaria,ainda, dedeixar um registro com 
relação à empresa de consignados junto à Secretaria de Administração 
do Estado. Na época, eu era Vereador, juntamente com o Deputado 
Masamy, lembro como essas empresas assediavam esses servidores. 
Então, naquela época, impusemos limites eacompanhamos o contrato. 
Hoje, pela rede social, já tomei conhecimento que a empresa CONSGNO 
vai, daqui a30 dias, gerir os recursos desses servidores. A gente sabe que, 
infelizmente, é extremamente destrutivo para a economia do estado. As 
empresas que estão atuando com muita dificuldade, pagando imposto 
na nossa capital, eles enfrentam enorme dificuldade porque o dinheiro 
é todo evadido com essa empresa que, normalmente, para cada um real, 
o servidor paga 3, 4 reais de empréstimo. Então, tomei a liberdade, em 
nome do nosso grupo blocão, de fazer...
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú– 
Deputado George, só para enriquecer o seu discurso, com relação ao 
IPER. Segundo o Presidente do IPER, senhor Ronaldo Santos, informou 
à comissão que o sabatinou que o IPER, hoje, tem um bilhão e quinhentos 
milhões de reais na conta. Parte desses recursos, está aplicado no 
Banco do Brasil e na Caixa Econômica Federal, mas o pulo do gato 
não é esse, entendo que o que vou falar aqui cabe ao Presidente da 
Assembleia da Legislativa criar uma comissão externa para acompanhar 
os investimentos daquela instituição.
 Veja bem, a legislação vigente autoriza o IPER fazer fundo de 
investimento de alto risco até 5%. Veja bem o que eu estou falando: 5% 
de um bilhão e meiosão 75 milhões de reais, o que significa isso? Para 
simplificar, o Presidente do IPER ou qualquer outra pessoa do Governo 
pode chegar a São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for, e vai chegar 
com o Senhor Antônio que é o presidente do fundo de investimento 
que não existe, como aqueles fundos de investimentos do Eike Batista. 
O Poder Legislativo tem que entrar com a fiscalização e, aqui, quero 
pedir ao Presidente que, de forma imediata, crie uma comissão especial 
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 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Coloco a matéria em 
discussão. 
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente eu 
oriento o Blocão que vote favoravelmente com a emenda do Deputado 
Sampaio.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Coloco em votação 
o Projeto de Lei 003/15. A votação será nominal e eletrônica. Solicito 
a liberação do painel para a votação. Votando “Sim” aprova o Projeto; 
votando“Não” rejeitam o Projeto.
 Senhor Deputado Brito, quero salientar que, na condição de 
líder do governo, pode orientar a votação da sua bancada. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Senhor Presidente, 
repassei essa responsabilidade para os líderes de blocos, o Deputado 
Sampaio e o Deputado Mecias de Jesus. Inclusive estou aguardando 
orientação.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Quero registrar a 
presença do Senhor João Alves de Oliveira Filho, bem como do Senhor 
Belchior, que nos abrilhanta com vossa presença, e o não menos 
importante Geladeira, como é conhecido nesta cidade. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 003/15 por 22 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 002/15. Lembrando que este Projeto trata da 
reposição anual dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que 
já foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Lei nº 002/15).
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Coloco em discussão 
o Projeto de Lei nº 002/15. De autoria do Tribunal de Contas do Estado, 
cuja dotação orçamentária é do próprio Tribunal de Contas.
 Não havendo quem queira discuti-lo, coloco em votação. A 
votação será nominal e eletrônica. Solicito a liberação do painel para a 
votação. Votando “Sim”, aprovam o Projeto; votando“Não”, rejeitam-
no.
 Questão de Ordem do Senhor Deputado George Melo- Senhor 
Presidente, mais uma vez oriento o blocão a votar “Sim”.
 O Senhor Presidente (JalserRenier) - Dou por aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes o Projeto de Lei nº 002/15. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº004/15 que tem por finalidade 
apreciação e arguição do nome da Senhora Flauene Silva Santiago, 
indicada para exercer o Cargo de Presidente do Instituto de Terras e 
Colonização de Roraima- ITERAIMA, nos termos do artigo 33, incisos 
XVIII e XXXI da Constituição do Estado de Roraima.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura 
do Parecer.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 004/15, bem como, o Parecer). 
 Questão de Ordem do Senhor Deputado Brito Bezerra – Na 
condição de Líder do Governo, e tendo em vista que a Secretária Flauene 
foi sabatinada ontem à tarde, ela gostaria de ter a oportunidade de 
conversar com todos os Deputados individualmente em seus gabinetes 
para fazer uma apresentação das suas proposições de trabalho. Eu Peço 
a Vossa Excelência o adiamento de votação. 
 O Senhor Presidente (Jalser R E S O L U Ç Ã O Nº 034/2015
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Renier) – Vossa 
Excelência, como líder do Governo, pode pedir o adiamento de votação 
e pode também retirar de pauta o projeto. Adiamento de votação, 
verbalmente, proferido pelo Deputado Brito Bezerra, baseado no 
Artigo 238 do Regimento Interno desta Casa. Esta presidência concede 
adiamento de votação a Vossa Excelência.
 Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
é com relação ao pronunciamento do Deputado George Melo, eu 
gostaria de propor, eu tinha proposto ao Deputado Flamarion, quando 
daquela investigação que fizeram para que esta Casa votasse uma PEC, 
no sentido de que todo e qualquer empréstimo feito, mesmo com a 
aprovação do Conselho, teria que passar pela Assembleia Legislativa e 
fosse dada visibilidade àquela matéria. Portanto, eu gostaria de solicitar 
ao Presidente da Comissão de Finanças que faça um estudo aprofundado, 
no sentido de que a gente possa fazer uma PEC para proteger mais 
ainda o patrimônio dos funcionários do Estado. E gostaria também de 
convidar os Senhores Deputados da Comissão de Direitos Humanos 
para reunião, logo após o término da Sessão: Deputado Izaías Maia, 
Deputado Dhiego Coelho, Soldado Sampaio e o Deputado Zé Galeto. 
 O Senhor Presidente (JalserRenier)  – Requeiro ao 

tanto do CONIVESTE como CONSEP dos servidores efetivos, 
inclusive com indicação dos poderes para acompanhar, e hoje temos 
uma gestão compromissada. Nós estamos acompanhando a aplicação 
dos recursos na Caixa e no Banco do Brasil, talvez não tenha aquelas 
taxas de rendimentos atrativos que esses fundos podres oferecem, que 
na época atraiu o Presidente do IPER e que se deixou levar por isso 
e comprometeu.
 Então, quero parabenizá-lo, masdizer: dar a Cesero que é de 
César, a Assembleia não fez o que deveria ser feito, apenas essa questão 
do conselho, não agimos e acrescento: a atual gestão está preocupada em 
ser transparente, tenho acompanhado as reuniões dos conselhos, e está 
bem guardado o dinheiro do servidor público até o presente momento, 
mas cabe a esta Casa fiscalizar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – 
Deputado George, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento 
e preocupação com o Instituto de Previdência do Estado e corroborando 
com o Deputado Xingú e os demais que deram sua contribuição diante da 
necessidade deste poder para acompanhar a questão. O Deputado Xingú 
solicitou do Presidente da Casa que fosse constituída uma Comissão 
Especial Externa para acompanhar isso, entendo, porém esta Casa tem 
o dever der acompanhar, mas não vejo a necessidade de criar uma 
Comissão Especial, uma vez que temos a Comissão de Orçamento que 
pode muito bem fazer essa parte, já me coloco à disposição, estou a 
frente desta Comissão na condição de Presidente.Então a Comissão de 
Orçamento vai tomar as providências no sentido de acompanhar essa 
situação e pedir informações do Conselho e do Presidente o IPER. 
 O Senhor Deputado George Melo ,  continua – Estou 
colocando o pedido, em nome do nosso bloco. O Requerimento é pedindo 
que a Comissão de Orçamento acompanhe o IPER, e a Comissão de 
Administração acompanhe a questão dos empréstimos consignados. O 
pedido será encaminhado às duas Comissões para que nos dêem um 
retorno e vejam a solução que a gente pode dar aos nossos servidores. 
Bom-dia a todos. 
 O Senhor Presidente (JalserRenier)- Esta Casa como bem 
frisou o Deputado Chagas, Presidente da Comissão de Finanças, tem o 
dever de ofício convidar o Presidente do Instituto de Previdência para que 
preste esclarecimento no tocante à questão dos fundos de investimento, 
mesmo estando dentro dos 3% que é o limite legal e constitucional que 
aquela instituição tem para fazer os seus investimentos. Devo informar 
aos Senhores Deputados que o tempo que nós tínhamos junto ao Instituto 
de Previdência foi vencido em razão de estarmos em outra legislatura. 
Por essa razão, estamos encaminhando novos nomes, ainda esta semana, 
para que façam parte daquela instituição. Informo também, no tocante à 
Comissão de Administração, presidida pelo Deputado Jorge Everton. E, 
quanto aos empréstimos consignados, faça a mesma coisa, que convide 
primeiramente o Secretário atual de Administração para que ele informe 
de que maneira estão sendo feitos os empréstimos consignados, e qual 
instituição, para que este poder tome ciência, é apenas uma maneira 
que a Assembleia tem de acompanhar essas consignações. E voltando 
ao discurso do Deputado Jorge Everton, já designo que a Presidência 
da Comissão de Finanças, Fiscalização e Controle proceda a partir 
desta semana um convite ao Diretor Presidente do IPER, para que ele 
possa ser ouvido em razão da informação e requerimento prestado 
pelo Deputado George Melo. Não precisa ser aprovado, já considero 
o Requerimento de Vossa Excelência aceito pela Mesa Diretora por se 
tratar de Comissões em andamento.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto possam se reunir e dar parecer ao Projeto de 
Lei nº 003/15 e Projeto de Lei nº 002/15.
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente (JalserRenier)– Anuncio para a Pauta 
da Ordem do Dia:discussão e votação em turno único do Projeto de Lei 
nº 003/15, que “Altera as Leis 840, de 18 de janeiro de 2012, e 925, de 
13 setembro de 2013, as quais dispõem sobre o Quadro de Pessoal e o 
Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração do Ministério Público de 
Contas do Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei 
nº 002/15, que “Dispõe sobre a revisão geral anual dos vencimentos dos 
servidores públicos ativos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima 
e dá outras providências.”; e Projeto de Decreto Legislativo 004/15, 
de apreciação e arguição do nome da Senhora Flauene Silva Santiago, 
indicada para exercer o Cargo de Presidente do Instituto de Terras e 
Colonização de Roraima- ITERAIMA. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Lei nº 003/15, com emenda.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Lei nº 003/15, com emenda).
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Administração, nós iremos também fazer análise e estudo da 
possibilidade, referente ao empréstimo consignado. Todas as garantias 
e direitos dos servidores públicos têm que ser respeitados e isso nós 
iremos acompanhar de perto. 
 O Senhor Presidente (JalserRenier) - E, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 12 
de março, à hora regimental. 
 Reg i s t r a r am a  p re sença ,  no  pa ine l ,  o s  Senhores 
Deputados:Angela Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, JalserRenier, Jânio 
Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 12/03/2015

ATAS DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS 
DA RESOLUÇÃO N° 012/15, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 
020/15

 Em 26 de março de 2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/15

 Convocamos os Senhores Parlamentares, membros desta 
Comissão Especial Externa,  Deputados: Coronel Chagas, Jânio 
Xingú, Oleno Matos e Gabriel Picanço, para reunião extraordinária 
desta Comissão, datada para o dia 30/03/15, às 17 h, na sala de reuniões 
nos Altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas desta Casa 
Legislativa, para que seja arguido o Senhor Juscelino Kubistschek 
Pereira, indicado pelo Chefe do Poder Executivo, para exercer o cargo 
de Presidente do Departamento Estadual de Trânsito de Roraima 
– DETRAN, conforme Mensagem Governamental n° 006 de 03 de 
fevereiro de 2015. 
Atenciosamente, 

George Melo
Presidente da Comissão

Departamento Técnico desta Casa, especialmente ao Doutor João de 
Carvalho, que faça um estudo preliminar dos argumentos proferidos 
pelo Deputado Chico Guerra, no tocante à PEC, sobre os recursos 
apresentados pelo Instituto de Previdência do Estado de Roraima, para 
que possamos evoluir a PEC. E todos os recursos destinados ao Fundo 
de Aplicação, mesmo dentro dos 3%, que é facultado ao Governo do 
Estado, passe por esta Casa. A iniciativa é do Deputado Chico Guerra. 
E o estudo será feito pela Comissão Técnica desta Casa.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues  – Convido os 
Senhores Deputados Oleno Matos, Deputada Ângela Portella, Deputado 
Evangelista Siqueira e Deputado Coronel Chagas, para reunião de 
Comissão, hoje, às 17 horas, na sala de reuniões, paraarguição do Senhor 
Procurador-Geral do Estado. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
na mesma linha de raciocínio do Deputado Chico Guerra, nós, também, 
no âmbito da Comissão de Orçamento, vamos estudar essa matéria. E 
conforme, já conversamos com alguns parlamentares, também com essa 
proposição. E verificar a possibilidade de propormos uma PEC, visando 
trazer para a Assembleia Legislativa a aprovação ou não de aplicação 
desses recursos. Então o Deputado Chico Guerra foi muito feliz na sua 
iniciativa que também comunga do mesmo pensamento nosso. 
 O Senhor Presidente (JalserRenier) – Eu não tenho dúvidas 
que o trabalho apresentado por Vossa Excelência terá um bom resultado 
para esta Casa.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
quero usar as Explicações Pessoais para convidar os membros da 
Comissão de Meio Ambiente: o eminente Deputado MasamyEda, 
George Melo, Jânio Xingu, Mecias de Jesus. E da Indústria e Comércio 
da Comissão em conjunto, composta pelos Deputados Brito Bezerra, 
Valdenir Ferreira, Jânio Xingu, Zé Galeto e Izaías Maia, para uma 
reunião que vai haver às 15h, no Plenário, para tratar de assuntos 
de interesse dos empresários do Distrito Industrial. Essa reunião das 
comissões foi sugerida pelo então secretário doutor Alexandre, para que 
sejam dirimidos os trabalhos aqui no Plenário da Assembleia Legislativa. 
Então, às 15h, que sejam convidados os membros dessas comissões para 
deliberarmos algumas matérias. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, no 
mesmo sentido que foi dito sobre a PEC.Com relação ao IPER,após 
a convocação do Secretário de Administração pela Comissão de 


