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ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES

R E S O L U Ç Ã O Nº 067/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade 
com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 Art. 1º Conceder ponto facultativo no dia 02/04/2015, 
aos servidores deste Poder, devido ao período pascal.
 Art. 2º Os trabalhos serão retomados no dia 06/04/2015 
a partir das 07h30min horas.

Palácio Antônio Martins, 01 de Abril de 2015
Deputado GERSON CHAGAS

Presidente em Exercício
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA  D A  S E G U N D A  M I L É S I M A  T R E C E N T É S I M A 
OCTOGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO 
NONO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA 
DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas  do d ia  v in te  e  se is  de  março de  dois  mi l  e 
quinze,  no Plenário desta  Casa Legis la t iva,  deu-se a  segunda 
m i l é s i m a  t r e c e n t é s i m a  o c t o g é s i m a  S e s s ã o  O r d i n á r i a  d o 
quadragésimo nono per íodo legis la t ivo da sét ima Legis la tura 
da Assembleia  Legis la t iva do Estado de Roraima.  Havendo 
quórum regimental,  sob a proteção de Deus e em nome do povo 
rora imense ,  o  Senhor  Pres idente ,  Deputado  Jalser Renier, 
dec larou aber ta  a  Sessão ,  convidando a  Senhora  Deputada 
Lenir Rodrigues  para  a tuar  como Segunda Secre tár ia  “ad 
hoc”.  Em seguida,  sol ic i tou à  Senhora Segunda Secretár ia , 
Deputada Lenir Rodrigues ,  proceder à leitura da Ata da Sessão 
anter ior,  a  qual  foi  l ida e  aprovada na íntegra.  Prosseguindo, 
sol ic i tou ao Senhor  Pr imeiro Secretár io  Deputada Naldo da 
Loteria,  que procedesse à lei tura do Expediente:  RECEBIDO 
DOS DEPUTADOS: MEMO  Nº 023/2015 de 25/03/2015,  do 
Deputado Marcelo Cabral ,  comunicando a  sua ausência  nas 
sessões  no  per íodo de  25  a  26  de  Março  do  cor rente  ano . 
Indicação S/Nº de 24/03/2015,  do Deputado Naldo da Loteria, 
solici tando a recuperação da ponte de madeira sobre o Igarapé 
do  Clovis ,  loca l izado  en t re  o  Igarapé  do  Ouro  e  Vi la  São 
Raimundo,  Vicinal  1 ,  Confiança II ,  no município de Cantá . 
Indicação S/Nº de 24/03/2015,  do Deputado Naldo da Loteria, 
so l ic i tando a  recuperação das  pontes  de  madeira ,  sobre  os 
Igarapés do Ceará,  Parazinho e Panelão,  local izado na Vicinal 
5 ,  Confiança 2,  no município de Cantá .  Requerimento S/Nº 
de 24/03/2015,  da Deputada Lenir  Rodrigues,Presidente  da 
Comissão Especial  Externa e  Interna,  que tem a f inal idade de 
Acompanhar  a  elaboração de Planos Emergenciais  no Sistema 
Pris ional  do Estado de Roraima e  na Rede Públ ica  de Saúde 
Estadual ,  comunicando a  sua composição.  DIVERSOS :  car ta 
S/Nº de 16/03/2015,  dos servidores  técnicos da Universidade 
Estadual de Roraima – UERR, declarando apoio à nomeação do 
Rei tor  Pró-Tempore Régys Odlare  Lima de Frei tas ,  professor 
de carreira  desta  Universidade,  conforme declaração anexa. 
GRANDE EXPEDIENTE: Não houve orador .  ORDEM DO 
DIA:  Não houve .  EXPLICAÇÕES PESSOAIS:  O Senhor 
P r e s i d e n t e  l a m e n t o u  a  r e t i r a d a  d o  n o m e  d o  S e n h o r  B r a z 
Ass i s  Behnck  pe lo  l í de r  do  gove rno  pa ra  ocupa r  o  ca rgo 
de  Di re tor  Pres idente  da  Agência  de  Defesa  Agropecuár ia 
do Estado de Roraima – ADERR entendendo que o mesmo, 
u m a  v e z  r e q u e r i d o  p e l a  c l a s s e  p r o d u t i v a  d e s t e  E s t a d o , 
es tava  re fe rendado por  uma grande  par te  desse  segmento . 
F ina l i zou ,  i n fo rmando  que  na  p róx ima  t e rça  f e i r a  have rá 
ordem do dia .  Regis t raram a presença,  no painel ,  os  Senhores 
Deputados:  Aurel ina Medeiros,  Brito Bezerra,  Evangel ista 
Siqueira,  George Melo,  Jalser Renier,  Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, 
Odilon Fi lho,  Oleno Matos,  e  Zé Galeto.
Aprovada em: 31/03/2015

ATAS DAS COMISSÕES
REUNIÃO CONJUNTA DAS COMISSÕES PERMANENTES

REALIZADA NO DIA 11 DE MARÇO DE 2015
 Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e 
quinze, às dez horas e quarenta e nove minutos, no Plenário, 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas desta Casa Legislativa, sito 
à Praça do Centro Cívico, 202, reuniram-se, extraordinariamente, 
as Comissões em Conjunto, conforme preceituam os artigos 50 e 
56 do Regimento Interno desta Casa de Leis, sob a Presidência 
do Senhor Deputado George Melo, Presidente da Comissão de 
Consti tuição,  Justiça e Redação Final .  Abertura: O Senhor 
Presidente solicitou à Secretária desta Comissão proceder à 
verificação de quorum, constatando a presença de 21 Deputados, 
portanto, número regimental suficiente para declarar a abertura 
d o s  t r a b a l h o s .  C o n t i n u a n d o ,  s o l i c i t o u  à  S e c r e t á r i a  d e s t a 
Comissão proceder à leitura da Ata da reunião anterior. Conforme 
Requerimento verbal do Senhor Deputado Soldado Sampaio foi 
dispensada a leitura, cujo teor já ser do conhecimento dos Senhores 
Deputados devido à distribuição de cópias, com antecedência, a 
todos os Membros da Comissão. Acatada a Questão de Ordem, 
a Ata foi submetida à discussão e, como não houve nenhuma 
retificação por parte dos Membros, foi submetida à votação, 
sendo aprovada pelos Membros presentes na reunião. Expediente: 
Dando continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou na 
Mesa dos trabalhos o Projeto de Lei nº 002/2015, de autoria do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima, que “Dispõe sobre 
a revisão geral anual dos vencimentos os servidores públicos 
ativos e inativos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.” 
O Senhor Presidente no uso de suas atribuições legais, designou o 
Senhor Deputado Soldado Sampaio para relatar a Matéria. Após a 
designação, o Senhor Presidente suspendeu a Reunião pelo tempo 
necessário para que o Senhor Relator emitisse o Parecer. Após 
o tempo estipulado, reabertos os trabalhos, o Senhor Presidente 
constatou na em pauta a Proposição analisada pelo Senhor Relator, 
o qual,  fez constar na ordem do dia da Comissão.Ordem do 
Dia: 1) Projeto de Lei nº 002/2015, Relator, Deputado Soldado 
Sampaio. Parecer: favorável. Não houve discussão. Submetido à 
votação, o parecer do Senhor Relator foi aprovado pelos Membros 
presentes na reunião. 2) Projeto de Lei nº 003/2015, de autoria 
do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima, que 
“altera as Leis nº840, de 18 de janeiro de 2012 e 925 de 13 de 
setembro de 2013, que 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”. Antes 
da discussão da Matéria, o Senhor Presidente informou à Comissão 
que a Proposição, na reunião anterior foi concedido vistas em 
conjunto aos Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Soldado 
Sampaio e Odilon Filho. Ressaltou que durante o pedido de vistas 
o Senhor Deputado soldado Sampaio sugeriu modificação por 
meio de Emenda Aditiva: Adite-se art. 4º ao presente Projeto de 
Lei, o Ministério Público de Contas realizará concurso público 
no prazo de 365 (trezentos e sessenta e cinco) dias visando 
o total preenchimento dos cargos de seus quadros efetivos. 
Em seguida o Senhor Presidente se reportou ao Senhor Relator 
quanto à recomendação do Senhor Parlamentar. Prosseguindo, 
o Senhor Relator, Deputado Mecias de Jesus, após analisar a 
Emenda ressaltou que concorda com a alteração sugerida e fez 
constar em seu parecer. Logo após, as discussões da Emenda, o 
Senhor Presidente solicitou ao senhor Relator que procedesse a 
leitura do seu parecer. Feita a leitura, o parecer com Emenda foi 
submetido à discussão, não havendo discussão, foi colocado em 
votação, sendo aprovado pelos Senhores Membros presentes na 
reunião. Encerramento: O Senhor Presidente, nada mais havendo 
a tratar, encerrou a reunião às onze horas e nove minutos. E, para 
constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação.

George Melo
Presidente da Comissão

COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL

REUNIÃO ORDINÁRIA
REALIZADA EM 16 DE MARÇO DE 2015
Aos dezesseis dias do mês de março do ano de dois mil e 
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Aos nove dias do mês de março de dois mil e quinze, às dezesseis 
horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário 
Deputada Noemia Bastos Amazonas, sito a Praça do Centro Cívico 
202, realizou-se, extraordinariamente, a reunião da Comissão 
Especial Externa, criada nos termos da Resolução nº 008/2015, 
alterada pela Resolução nº 016/2015, destinada para, nos termos 
dos artigos 269 e 271, do Regimento Interno, deste Poder, analisar 
a  indicação do nome do Senhor  Rogério Martins Campos, 
indicado para exercer o cargo de Presidente da Fundação de Meio 
Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH, conforme 
Mensagem Governamental nº 001/2015, de 03 de fevereiro de 
2015 do corrente, sob a presidência do Senhor Deputado Jânio 
Xingu. ABERTURA: O Senhor Presidente registrou a presença 
dos Senhores Parlamentares que compõem esta Comissão: Jorge 
Everton, Zé Galeto, Evangelista Siqueira e Mecias de Jesus. 
Havendo quorum regimental ,  o  Senhor  Presidente  declarou 
aberta reunião. EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: 
Arguição do Senhor Rogério Martins Campos, indicado para 
exercer o cargo de Presidente da Fundação de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos de Roraima – FEMARH. Prosseguindo, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Deputado Jorge Everton 
que procedesse à leitura da Ficha de Identificação do candidato. 
Em seguida, o Senhor Presidente passou a palavra ao Senhor 
Rogério Martins Campos, para suas considerações iniciais, o 
qual cumprimentou a todos  e agradeceu pela oportunidade de 
estar sendo sabatinado por esta Casa, colocando-se à disposição 
d o s  S e n h o r e s  P a r l a m e n t a r e s  p a r a  s e u s  q u e s t i o n a m e n t o s . 
Prosseguindo,  a  palavra  foi  f ranqueada ao Senhor  Relator, 
Deputado Jorge Everton, para seus questionamentos. Estando 
com a palavra, o Senhor Relator, formulou algumas perguntas ao 
argüido, as quais foram respondidas de forma clara e objetiva. 
Prosseguindo, o Senhor Relator considerou que as respostas para 
seus questionamentos foram satisfatórias. Logo após, o Senhor 
Presidente franqueou a palavra aos demais Membros da Comissão, 
para que pudessem fazer suas perguntas que achassem necessárias. 
Feitas as indagações pelos Membros da Comissão, sendo estas 
respondidas satisfatoriamente pelo argüido, o Senhor Presidente 
deu-se por satisfeito com as informações apresentadas pelo Senhor 
sabatinado, quando da apresentação pessoal de suas atividades e 
recomendou à Assessoria da Comissão elaborar Projeto de Decreto 
legislativo aprovando a indicação do nome do Senhor Rogério 
Martins Campos, indicado para exercer o cargo de Presidente da 
Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – 
FEMARH, informando ao argüido o término de sua sabatina, e o 
convidando para assistir a apreciação e deliberação do Projeto de 
Decreto Legislativo. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a 
reunião pelo tempo necessário para que o Senhor Relator emitisse 
seu parecer à Proposição. Após o tempo estipulado, constatou na 
mesa dos trabalhos o Projeto de Decreto Legislativo nº 002/2015, 
de autoria desta Comissão, que “Aprova a indicação do nome 
do Senhor Rogério Martins Campos, para ocupar o Cargo de 
Presidente da Fundação de Meio Ambiente e Recursos Hídricos 
de Roraima – FEMARH/Roraima.” Após, solicitou ao Senhor 
Relator, Deputado Jorge Everton, proceder à leitura do parecer da 
proposição em epígrafe. Procedida a leitura, o Senhor Presidente 
colocou o parecer em discussão. Não houve discussão. Submetido 
à votação, o parecer foi aprovado por unanimidade dos Membros 
presentes na reunião. ENCERRAMENTO: Às dezessete horas, 
nada mais havendo a tratar,  o Senhor Presidente  encerrou a 
reunião, e para constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei 
apresente  Ata  que,  será  ass inada pelo  Senhor  Pres idente  e 
encaminhada à publicação.

Deputado Jânio Xingu
Presidente

ATA DACOMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA NOS 
TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº008/2015, ALTERADA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 016/15, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 
2015, PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO
Aos  nove  d ias  do  mês  de  março  de  do i s  mi l  e  qu inze ,  à s 
quinze horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões, nos altos 
do Plenário Deputada Noemia Bastos Amazonas, sito a Praça 
do  Cent ro  Cív ico  202 ,  rea l izou-se ,  ex t raord inar iamente ,  a 
reunião da Comissão Especial Externa, criada nos termos da 
Resolução nº 008/2015, alterada pela Resolução nº 016/2015, 

quinze, às quinze horas e dez minutos, no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça 
do Centro Cívico, 202, reuniu-se, ordinariamente, a Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final, sob a Presidência do 
Senhor Deputado George Melo. Com as presenças dos Senhores 
Deputados Membros Titulares: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Coronel Chagas e Oleno Matos. Ausentes: a Senhora Deputada 
Lenir Rodrigues e o Senhor Deputado Jorge Everton. Abertura: 
Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente, ao declarar 
aberta a Reunião solicitou à Secretária desta Comissão proceder 
à leitura da Ata da reunião anterior. A requerimento verbal do 
Senhor Deputado Coronel Chagas foi dispensada a leitura da 
Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência, 
a todos os membros da Comissão para conhecimento do seu teor. 
Logo após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. 
Não havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, 
submeteu-a a votação, sendo aprovada por unanimidade dos 
Senhores Membros da Comissão.  Ordem do Dia: Dando 
continuidade à reunião, o Senhor Presidente constatou na ordem 
do dia: Projeto de Lei nº 018/2014, de autoria do Tribunal de 
Contas do Estado, que “dispõe sobre alteração da Lei nº 352, 
de 14 de novembro de 2002, para dar nova redação ao inciso 
XIII e inserir o inciso XIV ao art. 3º, e dá outras providências. 
Relator: Deputado Coronel Chagas. Antes de proferir a leitura do 
parecer, o Senhor Relator solicitou retirada de pauta da Matéria, 
sendo o pedido acatado pelo Senhor Presidente. Encerramento: 
O Senhor Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, 
encerrou a reunião às quinze horas e trinta minutos. E, para 
constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação.

George Melo 
Presidente da Comissão

ATA D E  I N S TA L A Ç Ã O  D A C O M I S S Ã O  E S P E C I A L 
E X T E R N A ,  C R I A D A N O S  T E R M O S  D A R E S O L U Ç Ã O 
Nº008/2015, ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 016/2015
 Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil 
e quinze, às nove horas, no Plenário Noêmia Bastos Amazonas, 
deste Poder, sito a Praça do Centro Cívico 202, realizou-se, 
extraordinariamente, a reunião da Comissão Especial Externa, 
cr iada nos termos da Resolução nº  008/2015,  a l terada pela 
Resolução nº 016/2015. Destinada para, “apreciação e arguição 
do nome do Senhor Rogério Martins Campos, indicado para 
exercer o cargo de Presidente da Fundação de Meio Ambiente 
e Recursos Hídricos de Roraima - FEMARH, nos termos do 
Art. 33, Inciso XVIII e inciso XXXI, da Constituição do Estado 
de Roraima.” Composta pelos seguintes Senhores Parlamentares: 
Jânio Xingú, Jorge Everton, Zé Galeto, Evangelista Siqueira e 
Mecias de Jesus. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Deputado 
Zé Galeto, nos termos do Regimento Interno desta Casa. Havendo 
quorum regimental  o Senhor Presidente declarou abertos os 
trabalhos e anunciou, conforme acordo de lideranças, os nomes 
dos candidatos aos cargos de Presidente, Vice-Presidente e Relator. 
Iniciado o processo de votação e feita a chamada, votaram os 
Deputados: Jânio Xingú, Jorge Everton, Zé Galeto, Evangelista 
Siqueira e Mecias de Jesus. Encerrado o processo de votação, 
o Senhor Presidente proclamou o resultado, declarando eleitos e 
empossados, para Presidente: O Senhor Deputado Jânio Xingú, 
para Vice- Presidente  o Senhor Deputado  Mecias de Jesus e 
para Relator o Senhor Deputado Jorge Everton. Estando com a 
palavra o Senhor Presidente eleito, agradeceu a todos pela votação, 
e informou que a Comissão será convocada no tempo oportuno 
para análise da indicação. Encerramento: Às nove horas e dez 
minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a reunião, e para constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Jânio Xingú 
Presidente da Comissão

ATA DACOMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, CRIADA NOS 
TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº008/2015, ALTERADA PELA 
RESOLUÇÃO Nº 016/15, REALIZADA EM 09 DE MARÇO DE 
2015, PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO
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criada por meio da Resolução nº 012/15, alterada pela resolução 
nº 020/15, destinada para, nos termos dos arts. 269 e 271 do 
Regimento Interno, analisar as indicações dos Senhores Lenon 
Geyson Rodrigues Lira para exercer o Cargo de Presidente do 
Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM, 
através da Mensagem Governamental nº 07, de 03 de fevereiro do 
corrente, e Juscelino Kubistschek Pereira para exercer o cargo 
de Presidente do Departamento Estadual de Transito do Estado 
de Roraima-DETRAN, através da Mensagem Governamental nº 
06, de 03 de fevereiro do corrente.  Composta pelos Senhores 
Parlamentares: George Melo, Coronel Chagas, Jânio Xingú, 
Oleno Matos e Gabriel Picanço.  Assumiu a Presidência dos 
trabalhos o Deputado Gabriel Pincanço, nos termos do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa. Havendo quorum regimental, o 
Senhor Presidente em exercício declarou aberto os trabalhos. 
Prosseguindo, o Senhor Presidente anunciou, conforme acordo 
de lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, 
Vice-Presidente e Relator.  Iniciado o processo de votação e 
feita a chamada, votaram os Senhores Deputados, George Melo, 
Coronel Chagas, Jânio Xingú, Oleno Matos e Gabriel Picanço. 
Encerrado o processo de votação, o Senhor Presidente proclamou 
o resultado, declarando eleitos e empossados: para Presidente, o 
Senhor Deputado George Melo; para Vice-Presidente, o Senhor 
Deputado Gabriel Picanço; e para Relator, o Senhor Deputado 
Jânio Xingú. Encerramento: Às dez horas, nada mais havendo 
a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, e para constar, 
eu,  Jardel Souza Silva, Secretário, lavrei a presente Ata que, 
depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente 
e encaminhada à publicação.

George Melo
Presidente da Comissão

C O M I S S Ã O  D E  O R Ç A M E N T O ,  F I S C A L I Z A Ç Ã O 
FINANCEIRA TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.
REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM

17 DE MARÇO DE 2015. 
Aos dezessete dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, 
às quinze horas e  trinta minutos, na Sala de Reuniões altos do 
P l ená r io  Depu tada  Noêmia  Bas to s  Amazonas ,  ne s t a  Casa 
Legislat iva,  s i to  a  Praça do Centro Cívico,  202,  reuniu-se, 
extraordinariamente a Comissão de Orçamento Fiscalização 
Financeira Tributação e Controle. Sob a Presidência do Senhor 
Deputado Coronel Chagas, presentes os senhores Deputados: 
Aurel ina Medeiros,  Marcelo Cabral ,  Izaias  Maia e  Soldado 
Sampaio, registrada a ausência dos Senhores Deputados Dhiego 
Coelho e Jânio Xingú. Abertura: Havendo quórum regimental, o 
Senhor Presidente solicitou à Secretária desta Comissão proceder 
à leitura da Ata da reunião anterior. Conforme requerimento do 
Senhor Deputado Marcelo Cabral, foi dispensada a leitura da 
mesma, cujo teor já era do conhecimento dos Senhores Deputados, 
devido à distribuição de cópias, com antecedência, a todos os 
Membros da Comissão. Acatada a questão de ordem, a Ata foi 
submetida à discussão e como não houve nenhuma retificação por 
parte dos Membros, foi submetida à votação. Expediente: Não 
houve. Ordem do Dia: O Presidente comunicou aos membros da 
Comissão e disse ser do conhecimento dos Senhores, que na 
votação do Orçamento para o exercício de 2015, no final da 
Legislatura passada, foram destinados, com previsão, receita 
corrente líquida de dois bilhões, seiscentos e noventa e oito 
minhões,  quinhentos e noventa e oito mil, seiscentos e oitenta e 
o i t en ta  e  t r ê s  r ea i s ,  l embrando  que  o  l imi te  pa ra  emenda 
parlamentar não pode ultrapassar 2% da corrente líquida, que 
corresponde a cincoenta e três milhões de reais. As emendas 
individuais, foram somadas todas na ordem de 48 milhões de reais, 
e n t ã o  n ã o  f o i  u l t r a p a s s a d o  o  l i m i t e .  R e c o r d o u  q u e ,  e m 
dezembro,foi aprovado uma PEC estabelecendo que as Emendas 
são impositivas. A Emenda Constitucional nº 015/14, estabelece 
os 2% da receita liquida para emendas de parlamentares. Disse 
que foi respeitado esse limite e certificou que a reunião era para 
estabelecer um calendário nesta Comissão, de acompanhamento 
da execução das emendas parlamentares individuais. O Presidente 
Deputado Coronel Chagas, propôs fazer um acompanhamento  por  
planilha, para que os Secretários, informem á Comissão de 30 em 
30  d i a s ,  sob re  a  execução  das  Emendas  pa ra  onde  fo ram 
destinadas. Disse que se os Deputados verificassem o documento  
distribuído no inicio da reunião, verificariam um modelo de 

destinada para, nos termos dos artigos 269 e 271, do Regimento 
Interno, deste Poder, analisar a indicação do nome do Senhor 
Ronaldo Marcilio Santos, para exercer o cargo de Presidente 
do Instituto de Previdência do Estado de Roraima – IPER , 
conforme Mensagem Governamental  nº  002/2015,  de 03 de 
fevereiro de 2015 do corrente,  sob a presidência do Senhor 
Deputado Jânio  Xingu.  ABERTURA: O Senhor  Pres idente 
registrou a presença dos Senhores Parlamentares que compõem 
esta Comissão: Jorge Everton, Zé Galeto, Evangelista Siqueira 
e  Mecias  de  Jesus .  Havendo quorum regimenta l ,  o  Senhor 
Presidente declarou aberta reunião e passou ao exame da Ata 
da reunião anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado 
Jorge Everton foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a 
distribuição de cópias, com antecedência, a todos os membros da 
Comissão para conhecimento do seu teor. Logo após, o Senhor 
Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma 
retificação por parte dos Membros, submeteu-a a votação, sendo 
aprovada por unanimidade dos Senhores Membros da Comissão . 
EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: Arguição do 
Senhor  Ronaldo Marci l io  Santos,  indicado para  exercer  o 
cargo de Presidente do Instituto de Previdência do Estado de 
Roraima – IPER. Prosseguindo, o Senhor Presidente solicitou 
ao Senhor Deputado Jorge Everton que procedesse à lei tura 
da Ficha de Identificação do candidato. Em seguida, o Senhor 
Presidente passou a palavra ao Senhor Ronaldo Marcilio Santos, 
para suas considerações iniciais, o qual cumprimentou a todos e 
agradeceu pela oportunidade de estar sendo sabatinado por esta 
Casa, colocando-se à disposição dos Senhores Parlamentares para 
seus questionamentos. e agradeceu também aos funcionários do 
Banco do Brasil,  que estavam lá pra lhe dar apoio e prestigiar 
sua sabatina. Prosseguindo, a palavra foi franqueada ao Senhor 
Relator, Deputado Jorge Everton, para seus questionamentos. 
Estando com a  palavra ,  o  Senhor  Rela tor,  formulou vár ias 
perguntas ao argüido,  as  quais  foram respondidas de forma 
clara e objetiva. Prosseguindo, o Senhor Relator considerou 
que as respostas para seus questionamentos foram satisfatórias. 
Logo após, o Senhor Presidente franqueou a palavra aos demais 
Membros da Comissão, para que pudessem fazer suas perguntas 
que achassem necessárias. Feitas as indagações pelos Membros 
da Comissão, sendo estas respondidas satisfatoriamente pelo 
argüido,  o  Senhor  Pres idente  deu-se  por  sa t i s fe i to  com as 
informações  apresentadas  pe lo  Senhor  saba t inado ,  quando 
da apresentação pessoal  de suas at ividades e recomendou à 
Assessoria da Comissão elaborar Projeto de Decreto legislativo 
aprovando a indicação do nome do Senhor Ronaldo Marcilio 
Santos, indicado para exercer o cargo de Presidente do Instituto 
de Previdência do Estado de Roraima – IPER, informando ao 
argüido o término de sua sabatina, e o convidando para assistir a 
apreciação e deliberação do Projeto de Decreto Legislativo. Em 
seguida, o Senhor Presidente suspendeu a reunião pelo tempo 
necessário para que o Senhor Relator emitisse seu parecer à 
Proposição. Após o tempo estipulado, constatou na mesa dos 
trabalhos o Projeto de Decreto Legislat ivo nº  003/2015,  de 
autor ia  desta  Comissão,  que “Aprova a  indicação do nome 
do Senhor Ronaldo Marcílio Santos  para ocupar o Cargo de 
Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Roraima 
– IPER. Após, solicitou ao Senhor Relator,  Deputado Jorge 
Everton, proceder à leitura do parecer da proposição em epígrafe. 
Procedida a leitura, o Senhor Presidente colocou o parecer em 
discussão. Não houve discussão. Submetido à votação, o parecer 
foi aprovado por unanimidade dos Membros presentes na reunião. 
ENCERRAMENTO: Às  dezesseis horas e cinco minutos, nada 
mais havendo a tratar, o Senhor Presidente  encerrou a reunião, 
e para constar, eu, Mirele Salvadori, Secretária, lavrei apresente 
Ata que, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada 
à publicação.

Deputado Jânio Xingu
Presidente

ATA D E  I N S TA L A Ç Ã O  D A C O M I S S Ã O  E S P E C I A L 
EXTERNA, CRIADA POR MEIO DA RESOLUÇÃO Nº 012/15 
ALTERADA PELA RESOLUÇÃO Nº 020/15 
 Aos quatro dias do mês de março do ano de dois mil 
e quinze, às nove horas e trinta minutos, no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça 
do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão Especial Externa, 
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nesta Casa que conheça essa situação. Será acumulada mais uma 
lei que irá chegar aqui e  e os Deputados não vão saber interpretá-
la. Enfatizou que de mercado financeiro e leiga, não conhece os 
riscos das aplicações, isso implica em ter técnicos, pode-se até 
errar em aprovar certas aplicações. Disse que até hoje não sabe 
quem é o representante da Assembleia no IPER. Precisa-se de 
alguém da Assembleia  com responsabi l idade para  t razer  as 
informações a este Poder, em uma eminência de risco, esse Poder 
saberá e poderá tomar alguma providência com antecedência. O 
Deputado Soldado Sampaio, disse que vê com bons olhos e o 
Brasil esta sobrecarregado de Leis. O problema e fazer cumprir 
a Lei. Será uma ferramenta a mais para acompanhar essa questão 
de perto. Não pode conflitar com o INSS e Banco Central. Acha 
possível a Assembleia chamar para si esta responsabilidade, mas 
a curto prazo poderia também encaminhar um oficio, estabelecendo 
por todo esse ano, que a cada trinta dias o IPER enviasse um 
relatório com todas as  informações sobre as aplicações. Disse 
ainda que existem dois Conselhos, o Coniveste que é um conselho 
de investimento, formados basicamente por servidores efetivos 
capacitados com vários cursos  profissionais e outro Conselho 
Polít ico que é o CEP formado pelos órgãos, onde existe um 
r e p r e s e n t a n t e  d a  A s s e m b l e i a .  O  C o n i v e s t e  e n c a m i n h a  a s 
discussões de mercado. O Presidente, Deputado Coronel Chagas 
disse, que o Conselho é comandado pelo Executivo. O Deputado 
Soldado Sampaio disse que isso não tira a obrigação da Comissão, 
e o fato de ter um membro do Conselho, não tira a responsabilidade 
de fiscalização. Tem que existir uma relação de parceria, tem que 
haver informação  para o Poder Legislativo. Isso tem que ser 
rotina para dar publicidade a Assembleia. O Presidente, Deputado 
Coronel Chagas falou que essa prática de envio de relatório já 
existe, que esta com o relatório do mês de fevereiro. Isso já existia 
e não impediu de se fazer ações temerárias que causaram um dano 
a todos os servidores públicos que recolhem. Disse ainda que foi 
uma discussão que surgiu no plenário e foi sugerido que fosse 
criado uma legislação para trazer para a Assembleia a palavra 
f inal  sobre essa questão.  Foi  sol ici tado que a  Comissão de 
Orçamento  F i sca l i zação  F inance i ra  Tr ibu tação  e  Cont ro le 
discutisse. A Deputada Aurelina Medeiros, disse que se preocupa, 
porque esta sendo criado umas series de mecanismos, que com 
pouco os Deputados irão querer governar. Isso é prerrogativa do 
Governo, os Deputados tem suas prerrogativas dita na Constituição 
Federal, Estadual que é de fiscalização.  O fato dos Deputados 
indicarem a aplicação, não sabe ate onde a Assembleia deixa de 
ter sua competência fiscalizadora para ter uma outra. Não sabe  
ate que ponto está sendo extrapolada a competência. Ouviu tanta 
discussão sobre a lei dos professores, aprovada, que hoje não tem 
condições de fazer progressão funcional. Acha que essa não é a 
função da Assembleia. A função é ser um órgão fiscalizador.  Aqui 
na Assembleia a palavra usada é “o poder discricionário”, não 
sabe até onde vai o Poder da Assembleia e onde não vai. Lembrou 
que existem relatórios do IPER, representante do Conselho, 
competência fiscalizadora. O Deputado Soldado Sampaio, disse 
que entende a preocupação da Deputada Aurelina Medeiros com 
excesso de leis, e em frear o Legislativo em usurpar o papel do 
executivo e passar a governar. A Assembleia não pode ficar alheia 
a esse processo e tentar ter conhecimento da situação depois do 
acontecido. Foi o caso anterior que ficou claro, então nem um 
investimento será feito sem dar conhecimento a este Poder. Disse 
que parece compensar roubar o dinheiro público. Se for pego, a 
pena é suficiente. Dá para ser cumprida e depois curtir o resto da 
vida. O Presidente, Deputado Coronel Chagas esclarece que a 
sugestão que será votada e de apresentar uma proposição nesse 
sentido. Colocado em votação, registrou o voto da Deputada 
Aurelina contrário, sendo aprovado pela maioria da Comissão, 
esclarece ainda que é para somente fazer um estudo se cabe a 
proposição, se a Comissão não fizer o Presidente ira fazer, acha 
que a Comissão de Orçamento não pode ficar com as mãos cruzadas, 
os relatórios chegam na Comissão. Encerramento:  O Senhor 
Presidente, ao encerrar a reunião às dezesseis horas e quarenta e 
cinco minutos, agradeceu a todos a presença. E, nada mais havendo 
a tratar, deu por encerrada a reunião. Para constar, eu, Edelzânia 
Silva de Oliveira, secretária, lavrei a presente Ata que, após lida 
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e publicada no 
Diário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

Deputado Coronel Chagas 
Presidente

relatório mensal, com exemplo de uma emenda sua para mostrar 
o que será pretendido. Cinco Secretarias que foram contempladas 
com emendas parlamentares: SEINF, SEAPA, SESAU, SETRABES 
e SEED, então, para cada Secretaria, será encaminhado um oficio 
com a cópia, em anexo, da Emenda Constitucional e a planilha 
emenda de cada Deputado que destinou para aquela pasta. Então, 
será informado por meio desse relatório mensal, aquela Emenda 
que não foi dado inicio a  abertura do processo, será justificado 
o porquê, pois a Emenda é impositiva, a ideia é essa. Lembrou 
que a Deputada Aurelina, Relatora do Orçamento, sabe bem sobre 
os valores, emendas destinadas no valor de 45 milhões, de um 
total de cincoenta e três que poderiam ser encaminhados. O 
Presidente, Deputado Coronel Chagas colocou a proposta em 
discussão. Para discutir, a Deputada Aurelina Medeiros, falou que 
o primeiro passo seria dar conhecimento da questão das emendas 
imposit ivas.  Disse que esteve essa semana na Secretaria de 
Infraestrutura com o Secretario Flamarion, que falou, que até o 
momento não tinha nenhum processo sobre empenho, os únicos 
que tinha feito, eram para coisas internas da Secretaria, ele teria 
dito ainda que ia conversar com a Governadora para ver como 
ficaria essa questão de emendas. Para a Deputada essa é a hora, 
muitos Secretários não sabem, mas precisam saber das emendas 
impositivas e não se tem notícia de nenhum processo. O Presidente 
Deputado Coronel Chagas, propôs, convidar os 5 Secretários para 
conversar, e passar os ofícios para dar celeridade; disse ainda que 
a cada dia o Orçamento vai sendo executado. Com a palavra o 
Deputado Soldado Sampaio que falou em cobrar do Governo um 
calendário de execução dessas emendas, pois não teriam como 
ser executadas nos primeiros dois meses. Será estabelecido um 
critério para execução desas emendas,  a preocupação, se há 
condições de cobrar, pois são 24 Deputados, sendo que para cada 
dois Deputados, seriam 4 milhões por mês, por um exemplo. O 
Presidente Coronel Chagas, comentou que poderia ser não por 
Deputado, mas por valor. O Deputado Soldado Sampaio falou que 
que se preocupa como fato do governo não poder executar isso 
agora, tendo em vista a situação financeira pela qual o Estado e 
deixar para os últimos 3 meses. O Presidente, Deputado Coronel 
Chagas, sugeriu convidar o Secretario de Planejamento. Cada  
Secretario, da  SEINF, SEAPA, SESAU, SETRABES, SEED terá 
que consultar a SEPLAN que terá um Decreto, regulamentando. 
O  Depu tado  Marce lo  Cabra l  a inda  d i scu t indo ,  f a lou  que , 
considerou  a ideia ótima. Olhou as emendas exemplificou, que 
se o governo, por exemplo, tiver de fazer ponte no Cantá, poderá 
dar  dar prioridade através dessas emendas. Essa ideia tem que 
ser dada a cada Secretario, não pode ser obrigada. O Presidente, 
Deputado Coronel Chagas, colocou em votação a sugestão. Falou 
ainda, que existem prioridades como vicinais que a Governadora 
terá que fazer. O Deputado Marcelo Cabral, disse que o governo 
não pode parar. Farão várias coisas, assim serão dadas prioridades 
ás emendas dos Deputados que estão em vigor. O Presidente 
Deputado Coronel Chagas, sugeriu a data da próxima reunião, 
para o dia 31 de março, as 15 horas e determinou que fosse enviado 
ofícios aos 5 Secretários. Determinou ainda a servidora Emilce, 
que envie oficios com as planilhas para cada Secretário. Destacou, 
ainda, a questão do IPER, que foi assunto do pronunciamento do 
Deputado George Melo. Acha que na legislação é estabelecido 
um teto de até 5%  para que o Conselho do IPER possa fazer 
aplicações de auto risco. O Deputado Soldado Sampaio disse 
ex i s t i r  uma  r e s o lução  do  Banco  Cen t r a l ,  p e rmi t i ndo  que 
diversifique até 30 % as aplicações do recurso do IPER em  
Instituição Financeira Privada, tem todo um critério de avaliação. 
O Presidente, Deputado Coronel Chagas disse que existe uma 
ideia em Plenário a fim de que seja aprovada uma PEC, para que 
qualquer aplicação que seja considerada fora do limite, após 
aprovada pelo Conselho,  ser ia  enviada para  del iberação da 
Assembleia. Seria mais um filtro para que não sejam pegos de 
surpresas como no passado. O gestor passado do IPER esteve 
aqui, passou a informação de que havia aplicado e  estava tudo 
bem, no entanto, o IPER tinha perdido mas de 30 ou 40 milhões. 
Assim pensariam muito antes de fazer qualquer investimento  que 
fosse de auto risco para os servidores. A Deputada Aurelina 
Medeiros, disse que se preocupa com esse excesso de lei, porque 
os Deputados tem a prerrogativa de ir fiscalizar e o Conselho do 
IPER tem um membro representante da Assembleia que seria o 
porta-voz desse Poder. Disse ainda, que se preocupa com a criação, 
e terá que analisar sobre mercado financeiro. Não existe ninguém 
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