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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO-ALE 
EDITAL DE CONCORRÊNCIA Nº 001/2015

COMUNICADO
PROCESSO Nº 046/ALE/2014
NATUREZA: Concorrência nº 001/2015
OBJETO: Contratação de uma agência de publicidade e propaganda pelo 
período de 12(doze) meses para a prestação de serviços de publicidade 
compreendendo o estudo, concepção, criação, execução interna, supervisão da 
execução externa, pesquisas de pré-teste e pós-teste vinculadas à concepção 
e criação de campanhas, peças e materiais publicitários e sua distribuição aos 
veículos e demais meios de divulgação (rádio, TV e internet) sediados em 
Boa Vista, capital do Estado de Roraima, nos demais municípios do Estado 
e em outros Estados e países cujo interesse legislativo e institucional da 
ALE-RR for despertado. 
A Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, através da Comissão 
Permanente de Licitação, comunica aos interessados que abertura do 
Envelope “B”, Plano de Comunicação Públicitário (via identificada) ocorrerá 
no dia 22 de abril de 2015 às 11:00 horas na 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.

Boa Vista-RR, 17 de abril de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima

Presidente/CPL

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 097/2015
 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 JOSÉ AFONSO 
OLIVEIRA FILHO Matrícula 12946, CHARLES WELLINGTON 
PEREIRA DE ARAUJO Matrícula 12942 e REBECA LOPES SILVA 
Matrícula 16950 para viajarem com destino ao município de Uiramutã, no 
período de 23.04 a 26.04.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril 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 098/2015
 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 VALDEMIRO 
RODRIGUES DA SILVA Matrícula 6504, NATALIA PAIVA DE 
OLIVEIRA Matrícula 8640, JORDANIA MENDES TORREIA PINTO 
Matrícula 10702 e ROMILSON FURTADO NEVES Matrícula 16945 
para viajarem com destino ao município de Uiramutã, no período de 17.04 
a 26.04.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos inerentes às suas 
atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril 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 099/2015
 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 das servidoras IOLANDA 
TOMAZ DE OLIVEIRA Matrícula 11750, MARIA JOSE DA SILVA 

FRAGA Matrícula 8432 e ANDREIA MARIA DA SILVA CRUZ 
Matrícula 13804 para viajarem com destino ao município de Rorainópolis, 
no período de 17.04 a 26.04.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril 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 100/2015
 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 LIVIANY 
MESQUITA DE CAMPOS RODRIGUES Matrícula 9108, DIONEIDE 
PEREIRA DA SILVA Matrícula 15294 e RITA DE CASSIA CASTRO 
Matrícula 009544 para viajarem com destino ao município de Caroebe, no 
período de 17.04 a 25.04.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos 
inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril 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 101/2015
 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 do Excelentíssimo Senhor 
Deputado IZAIAS REBOUÇAS MAIA para viajar com destino a cidade de 
Manaus-AM, no período de 20.04 a 27.04.2015, com a finalidade de visitar a 
Comissão de Direitos Humanos da Assembleia Legislativa daquela Capital, 
a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril 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 102/2015
 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 16322, MARCO ANTONIO BEZERRA 
MILANO Matrícula 16306, NAYARA MARTINS VITORINO Matrícula 
16301 e ANTONIO ROBSON CONCEIÇÃO BENTO Matrícula 16878 
para viajarem com destino a cidade de Manaus - AM, no período de 20.04 
a 29.04.2015, com a finalidade de tratarem de assuntos inerentes às suas 
atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 17 de Abril de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2378ª SESSÃO, EM 24 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR JALSER RENIER 

 Às nove horas do dia vinte e quatro de março de dois mil e 
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das demandas da categoria. Ninguém faz greve porque quer. É uma última 
alternativa do trabalhador, uma forma de forçar o diálogo, de chamar atenção 
para os problemas que estão acontecendo e que são vivenciados no dia-a-dia. 
Além do mais, é um direito constitucional de todos nós brasileiros.
 Lembrar que os trabalhadores em educação têm motivo para 
estar em greve. Se, estão na praça, se as atividades estão paradas, é porque 
há um motivo, ou seja, a falta de condições dignas e adequadas de trabalho. 
Tenho andado nas escolas e vejo salas superlotadas, escolas sujas e a falta de 
merenda escolar que é essencial. Volto a reafirmar que, às vezes, a merenda 
escolar se constitui na única refeição da criança naquele período da manhã. 
Também falta material pedagógico adequado, o não início das aulas em 
algumas escolas, tanto da capital como do interior, falta de transporte escolar 
e outras situações, sobretudo, a falta de professores em sala de aula, sem falar 
da falta de valorização da categoria, a falta de progressões, a vida profissional 
parada, a incorporação da GID e muito mais.
 Digo isso, porque sei dessas demandas. Conheço, porque desde o 
dia 23 quando as aulas começaram, estou na rua, nos bairros, estou indo às 
escolas, estou acompanhando essa realidade através das visitas. Gostaria de 
dizer que a educação não se faz somente com professor e aluno em sala de 
aula e acabou. Esse é um ledo engano, Deputado Oleno. O processo educativo 
não acontece por osmose, onde você pensa, mentaliza e o conhecimento 
vai para cabeça do aluno, não é assim, tem que ter um processo, um meio, 
mecanismos, tem que ter uma valorização, tem que compreender o sistema, 
a necessidade e a prioridade que ele requer.
 A gente lembra que a culpa dessa situação, logicamente nós 
sabemos, não é desse atual governo, vem de um processo histórico de falta 
de investimento na educação, infelizmente a gente fala tanto que a educação 
tem que ser prioridade, que para um País ser desenvolvido, a educação é 
um dos pilares e que a gente investe, mas na prática isso não acontece e 
infelizmente os investimentos acabam sendo poucos. Quando precisa mexer 
no orçamento, é no da educação que se mexe, porque é o maior orçamento, 
mas para que a sociedade seja desenvolvida, para que um país seja constituído 
e reconhecido como tal, a educação precisa ser levada em consideração.
 Os índices mostram que a gente tem muito que caminhar nesse 
sentido. E, lembrando, são três meses de governo, a gente reconhece que isso 
é uma herança adquirida, mas agora a batata está nas nossas mãos e como já 
disse anteriormente, tem que ser resolvida.
 Nós tivemos ontem uma reunião no Palácio Senador Hélio 
Campos, com representantes do governo do Estado, com a Senhora 
Governadora, representantes dos sindicatos, do movimento de greve e 
Deputados e, agradeço de antemão a presença do nosso líder Brito Bezerra 
que nos ajudou a encaminhar as reivindicações, obrigado por sua interferência 
pela disponibilidade, tivemos também a presença dos Senadores Telmário 
Mota e Ângela Portela e lá discutimos os principais pontos que constituíram a 
greve, claro numa mesa de negociação, cada um vai colocando a sua parte. A 
gente tem buscado o entendimento. Discutimos os principais pontos da greve 
e foi feita uma ata com alguns dos pontos acordados pelo grupo presente à 
reunião e foi assinada pela Senhora Governador, pela Secretária de Estado 
da Educação, pelo Procurador Geral Doutor Aurélio, pela Daniele Araújo, 
que é chefe da Casa Civil, pelo presidente do sindicato que é o Ornildo, pelo 
o Senhor Leopoldo do comando de greve, pela Sheiliana do departamento 
dos estaduais, pelo Francisco Edízio, representando o departamento dos 
técnicos, eu na qualidade de Deputado, juntamente com o Deputado Brito 
Bezerra, que estávamos lá tentando intermediar essa discussão.
 Então, assinamos essa Ata. No meu entendimento, naquele 
momento visualizando a discussão, acredito que houve certo avanço. Houve 
um avanço no sentido de que nós saímos de lá com datas agendadas para a 
progressão dos professores, que é uma das inquietações da categoria, porque 
há dois anos a vida funcional do professor está paralisada. Com a aprovação 
da Lei nº 892/13 e, algumas inconsistências que nela foram encontradas, 
dificultou o enquadramento do servidor, ou seja, quando ele, a cada dois 
anos, tem direito a um percentual salarial que é chamado de progressão 
vertical. Como as comissões de análise não foram constituídas, não tiveram 
mais esse direito garantido. 
 Quando eu faço um curso de pós-graduação, de mestrado, pego 
o meu diploma, dou entrada no setor da educação, na administração, é justo, 
é necessário que eu tenha o reconhecimento pela formação adquirida e isso 
também não estava sendo levado em consideração e há dois anos a vida 
funcional dos servidores estava parada.
 Então, eu acho que houve avanço nesse sentido porque ficou 
firmado que, a partir da segunda feira, dia 30, as comissões retornariam e já 
começariam a ser analisados os processos de progressão vertical e horizontal 
dos servidores.
 Foi também anunciado pelo Governo do Estado, concurso público 
para a área de educação no mês de novembro. Eu acho um avanço importante, 
é bom ressaltar a fala da Governadora dizendo que há possibilidade de fazer 

quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima septuagésima oitava Sessão Ordinária do quadragésimo nono 
período legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaías Maia) - Senhor Presidente, 
há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - 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 (Jalser Renier) – 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 (Izaías Maia) - O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Requerimento s/nº, de 23/03/15, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, que requer o desarquivamento do Projeto de Lei nº 068/12.
 Ofício nº 006/15, de 23/03/15, da Comissão de Educação, Cultura, 
Desporto e Saúde, informando que as reuniões ordinárias dessa Comissão 
ocorrerão às quartas-feiras. 
 Memorando nº 030/15, de 19/03/15, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, comunicando sua ausência no período de 27 a 29 de março do 
corrente ano.
 Indicação s/nº, de 23/03/15, de autoria do Deputado Naldo da 
Loteria, solicitando recuperação da ponte do Igarapé do Preto, na Vicinal 
VII, do Tatajuba1, Confiança II, no Município de Cantá.
 Projeto de Resolução s/nº, de 23/03/15, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, que dispõe sobre a realização de Sessões Itinerantes.
 Memorando nº 004/15, de 23/03/15, de autoria do Deputado 
Coronel Chagas, comunicando sua ausência no período de 20 a 27 de março 
do corrente ano, nas Sessões plenárias.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 159/15, de 23/03/15, da Companhia Nacional de 
Abastecimento – CONAB, comunicando a disponibilização, em 2015, de 
milho em grãos, para atendimento aos pequenos criadores do Estado de 
Roraima, cadastrados no Programa Vendas em Balcão.
 Ofício nº 075/15, de 19/03/15, do Ministério Público de Roraima, 
Procuradoria-Geral de Justiça, encaminhando, em anexo, mensagem que 
dispõe sobre a isonomia de vencimentos para cargos e atribuições.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Solicito ao Senhor Primeiro 
Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o Grande 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Izaías Maia) - Senhor Presidente 
há dois oradores inscritos para o Grande Expediente, os Senhores Deputados 
Evangelista Siqueira e Izaías Maia.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Bom dia a todos 
os Deputados e Deputadas, amigos da imprensa aqui presentes, servidores 
desta Casa e a todos que nos acompanham nas galerias, é uma alegria tê-los 
aqui. De modo especial, aos trabalhadores em educação desse Estado, que 
se encontram em greve e estão na galeria deste Plenário para acompanhar 
nossos trabalhos na manhã de hoje.
 Volto a esta Tribuna, nesta manhã, apesar de parecer ser uma 
repetição, para falar da educação, da greve. É algo notório, é algo que estamos 
vivendo, é algo que precisamos discutir, é algo que necessita de urgência. 
Vamos fazer isso sempre que acharmos necessário, sempre que uma categoria 
ou do trabalhador necessitar de apoio, uma vez que, para eles, não há essa 
possibilidade de vir aqui pessoalmente, e nós, enquanto figuras constituídas, 
podemos fazê-lo. Então, para atualizar os Senhoras e Senhores Deputados 
que têm acompanhado pela imprensa a greve dos trabalhadores em educação, 
começou no último dia 20, após uma assembleia que decidiu, depois de toda 
uma história de encaminhamento de pautas e de reivindicações, que a greve 
seria deflagrada. 
 Gostaria de dizer, mais uma vez e reafirmar, também para os 
trabalhadores que se encontram presentes, que ninguém faz greve porque 
quer, porque acha bonito, mas por uma necessidade que se constitui. A greve, 
neste momento, para os trabalhadores em educação, se constitui no último 
recurso de forçar o diálogo com diversos segmentos interessados na resolução 
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pagamento seria no primeiro dia do mês subseqüente. Isso sinaliza boa fé, boa 
intenção de que, o que se pode fazer para melhorar a governadora vai fazer. 
Outra questão muito importante e que a governadora se comprometeu a fazer 
a partir de janeiro de 2016 é a atualização do piso salarial, para que o piso seja 
equivalente ao piso nacional, o que é muito justo. Nessa lei que foi aprovada 
agora, diga-se de passagem, de maneira irregular, porque não acompanhou 
o impacto financeiro na lei última lei. A governadora disse que vai mandar 
uma lei para esta Casa, para que possamos corrigir o piso e a partir de 2016, 
já com o impacto financeiro e com a previsão orçamentária para pagar o 
reajuste e acompanhar o piso nacional. Também entendi que esse foi um 
dos pontos positivos acordado pelo governo com o comando de greve. Outro 
ponto que o governo acordou foi em relação às reformas que já iniciaram de 
forma lenta, pois, poucas escolas estão em reforma, mas as reformas estão 
avançando. Essas escolas não serão simplesmente reformadas e depois disso 
as empresas vão embora não, as empresas que fizerem as reformas terão que 
dar manutenção nas escolas, o contrato requer manutenção permanente dessas 
escolas. A GID foi o único ponto em que o governo divergiu, mas acordou 
que em um segundo momento sentaria para conversar seguindo critérios 
para a incorporação da GID no salário, até porque a GID é uma gratificação 
de incentivo à docência e se incorporado, deixará de ser uma gratificação, 
esse foi o primeiro entendimento, mas, se abriu a oportunidade de em um 
segundo discutir e definir critérios para a GID que poderá ser incorporada ou 
não ao salário. Enfim, o Governo do Estado sinalizou muito bem em cinco 
pontos que o comando de greve levou e o Estado cedeu nos cinco pontos. O 
que achei mais importante na reunião foi quando a governadora deixou que 
a secretária de educação e a chefe do gabinete civil assinassem aquela Ata, 
que ela mesma fez questão de assinar para que todos os pontos que foram 
discutidos na reunião ficassem acordados por ela a cumprí-los, pois ela disse 
que só se comprometeu, por que o governo pode fazer e por isso ela assinou 
a Ata. Acredito também, que a negociação avançou muito, mas, fiquei muito 
frustrado quando no final da tarde quando soube que o comando de greve 
deliberou em favor da continuidade da greve, mas, entendo a decisão deles. 
Espero que as negociações avancem mais ainda com essa contra proposta e 
que hoje mesmo, tenhamos essa contra proposta, dentro da mesma forma de 
comprometimento ao que possamos realmente atender, aprovada para que 
termine esta greve para que nosso Estado possa prosseguir com as aulas e 
a merenda escolar seja servida aos alunos. Inclusive, esse é um dos pontos 
ao qual frisei na reunião, que a merenda escolar tem que ser regionalizada, 
que a merenda escolar tem que ser comprada aqui valorizando assim nossos 
hábitos alimentares saudáveis. Outro ponto que considero primordial é a 
questão do PCCR, e o Deputado Sampaio estava lá quando falei sobre isso, 
é inadmissível os técnicos de educação desse Estado receberem menos que 
um salário mínimo. Isso é inadmissível e esse governo não pode aceitar e 
os técnicos não podem aceitar também, e por isso, vamos trabalhar para 
aprovar um PCCR digno e justo para os técnicos em educação. Portanto 
Deputado Evangelista, conte comigo e acredito que pode contar com todos 
os Deputados no que diz respeito à educação nesse Estado e vossa excelência 
está de parabéns por sua atitude e pode ter certeza que o governo está aberto ao 
diálogo com a categoria através de vossa excelência e dos demais Deputados 
que representam a educação no Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – Obrigado 
Deputado Brito por sinalizar e por imediatamente ao saber da continuação da 
greve já tentou um novo diálogo e prontamente o senhor se comprometeu e 
a Governadora sinalizou que estava aberta a uma nova negociação, e nós já 
iremos marcar um novo momento para esta conversa, para que o comando 
de greve sente e chegue a um entendimento. É interessante quando ambas 
as partes querem dialogar.
 Reforçando o que o Deputado Brito disse, o comando de greve 
apenas representa a categoria, então, a categoria não se sentiu contemplada 
e por isso decidiu continuar a greve, mas, tenho certeza que chegaremos a 
um entendimento.
 Quero registrar participar nesse processo dos Deputados que 
compõe o nosso Bloco Deputados Oleno Matos, Sampaio, Líder do nosso 
Bloco, que estão juntamente comigo e intermediando esta questão, G-3 
somos pequenos, mais somos atuantes, obrigado aos Deputados, isso mostra 
o comprometimento de Vossas Excelências com a categoria.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Senhor 
Deputado, quero parabenizar Vossa Excelência por esse trabalho árduo, acho 
que o povo de Roraima, nossas crianças, nossos jovens eles precisam o mais 
rápido possível dessa solução. Nós entendemos que é legítimo direito de 
greve, mais quero chamar atenção dentro da sua fala a Presidente da Comissão 
de Educação. Presidente, Vossa Excelência foi Secretária, foi muito bem dita 
pelo Líder do Governo que tem a reforma e tem a manutenção. A gente sabe 
que para trocar uma lâmpada, trocar uma porta, cadeado, você não precisa 
contratar uma empresa para manutenção. Gostaria que Vossa Excelência 
acompanhasse esses contratos que estão sendo feito pela Secretaria de 

o concurso público, e é necessário o concurso, chega de seletivo. Seletivo é 
algo paliativo, é algo que não nos contempla. Nós temos que garantir a vida 
funcional do trabalhador. Todo investimento que, às vezes, o trabalhador faz 
naquele período curto do seletivo, depois é preciso refazer, porque não houve 
continuidade, o contrato é reincidido. É válido por um ano e prorrogado 
por mais um. Então, não é uma garantia para o Estado. Eu sou a favor do 
concurso público e nós saímos com a garantia de que em novembro haverá 
o concurso público. Saímos também com outro avanço que acho importante, 
pois, é uma luta digna e justa dos técnicos educacionais, ou seja, o porteiro, 
a merendeira, o secretário da escola, àqueles que são educadores também. 
Porque não é somente o professor que faz o processo educativo acontecer. 
Àqueles que estão no dia-a-dia que recebem o aluno, que são responsáveis 
por cuidar da escola, todos são educadores, todos educam a criança também 
com a sua maneira de ser, de agir e de trabalhar em equipe na escola.
 Então, nós conseguimos um avanço, pois, até julho e aí vou dizer 
aos Senhores, mas especificamente até o dia 30 de julho deste ano, já ficou 
acertado que o Plano de Cargos e Remuneração dos técnicos educacionais 
virá para esta Casa para ser apreciado e votado. Essa é uma conquista, pois 
a categoria merece isso. A data para pagamento dos salários ficou decidida 
que, quando o mês for de trinta dias, o pagamento será feito no dia primeiro 
do mês subseqüente, já que os repasses dos duodécimos acontecem nos dia 
dez, vinte e trinta de cada mês, e, quando o mês tiver trinta e um dias, o 
pagamento será feito no próprio dia trinta e um. Pessoalmente, considero esse 
um avanço significativo. Houve uma sinalização do Governo do Estado para 
solucionar alguns pontos, não na íntegra, não contemplando cem por cento, e, 
sabemos que quando estamos em uma mesa de negociação, não conseguimos 
alavancar todas as pautas, retrocedemos em algumas e seguimos em frente em 
outras e assim chegamos a um entendimento. No meu entendimento tivemos 
avanços. Mas, na greve, quando a categoria deflagra uma greve, e só sabe isso 
quem passou e quem vivenciou esta experiência, quem é soberano não é o 
comando de greve, não é quem está à frente da negociação naquele momento, 
soberano é a categoria, por isso, na reunião de ontem quando saímos de lá 
com esta ata, a proposta foi que a categoria iria ser consultada para resolver 
qual seria a deliberação final. E, ontem à tarde, houve esta discussão, fui até 
a praça por que estive presente na reunião e me senti representando esta Casa 
lá porque acompanhei o processo de negociação, e lá, foi colocado o teor 
da atas, discutido os pontos negociados, e a categoria entendeu que alguns 
pontos não ficaram amarrados, convencidos e definitivos e a categoria sentiu 
fragilidade em alguma coisa e, por isso, optou pela continuidade da greve. 
Já soube pela assessoria que ontem o comando de greve esteve reunido à 
noite e já fizeram uma contra proposta ao Governo do Estado. É um jogo 
democrático onde a gente não vence no primeiro momento e temos que estar 
abertos à negociação. E, me coloquei à disposição da categoria e me coloco à 
disposição como um professor que hoje é Deputado, entendo a necessidade de 
avançarmos na negociação, para intermediar esse diálogo. Em conversa com 
nosso líder da bancada, Deputado Brito Bezerra, já sabemos que o Governo 
já sinalizou novamente um canal de diálogo com a categoria e agradeço ao 
Deputado Brito por essa intermediação, agradeço também ao governo do 
Estado por estar abrindo a mesa de negociação novamente. Vale lembrar que 
a comissão de educação com todos os seus membros Deputados, já sentou e 
ouviu a categoria e estão intermediando e querem também encaminhar essas 
demandas.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – Deputado 
Evangelista, inicialmente gostaria de parabenizar vossa excelência por estar 
à frente dessa demanda aqui na Casa Legislativa e também na mesa de 
negociações com o Governo do Estado. Gostaria de parabenizá-lo também 
diante do desprendimento que teve na mesa em coordenar as questões da 
negociação para que o fim dessa greve aconteça o quanto antes possível, 
porque certamente, o mais prejudicado é o aluno, é a educação, enfim. E, 
dos pontos que foram colocados pelo comando de greve, a Governadora 
Suely Campos sinalizou com a pretensão de resolvê-los, confesso a vossa 
excelência que foi a primeira vez que participei de uma mesa de negociação 
entre o comando de greve e o governo, até porque nunca foi governo e nunca 
fui da Comissão de Educação, enfim, um dos pontos positivos da negociação, 
Deputada Lenir, ex-secretária de educação, professora, eminente Deputada 
que está aqui também representando esta classe, foi o pagamento dentro 
do mês. Eu, fui um dos Deputados que disse à governadora que não se 
comprometesse com o pagamento dentro do mês, pedi a ela que prometesse 
até o terceiro dia útil subseqüente ao mês trabalhado, ao que ela disse não, 
que queria se comprometer com o pagamento dentro do mês. Perguntei ao 
comando de greve se a categoria aceitava o pagamento até o terceiro dia 
subseqüente e o comando de greve respondeu que aceitariam, mas que eles 
queriam que fosse dentro do mês, disseram ainda que a governadora mandou 
chamar o Secretário Kardec, da Secretaria da Fazenda, e perguntou a ele se 
ela poderia se comprometer a pagar os salários dentro do mês e o secretário 
garantiu que sim, por isso, ficou acertado com o comando de greve que o 
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não pode abrir mão das negociações. Dos cinco pontos em pauta, 
uns serão atendidos de imediato, outros somente depois, porque precisam 
de recurso orçamentário. Isso eu chamo de boa-fé. E Vossa Excelência e 
eu, que viemos de uma formação Sindical, sabemos que nenhum líder de 
governo assina acordo, ele põe a secretaria, põe o Chefe da Casa Civil para 
assinar, mas a governadora chamou para si, fez questão de assinar, porque 
este é um governo que cumpre o que promete. Eu saí tranquilo porque senti 
boa vontade por parte da governadora em resolver essas demandas. E quero 
pedir a Vossa Excelência que continue intermediando esse diálogo entre a 
categoria e o governo. Também peço aos Deputados para juntarmos força no 
sentido de fortalecermos essa negociação, pois esse é o nosso objetivo maior, 
para que os professores voltem a dar aula haja vista que o ano letivo começou 
atrasado em virtude das dificuldades das escolas em relação à estrutura e 
reformas das mesmas. Deputado George, quando se fala reforma contínua, 
é porque a manutenção já está inserida no preço da reforma, assim como 
na construção de uma BR, pois, quando se faz uma BR, a própria empresa 
que ganha o contrato já tem obrigação de cuidar daquela BR por um certo 
tempo. Essa é a proposta do governo, não vai ter aumento de preço, apenas 
vai ter uma cláusula dizendo que a empresa que construir a BR vai fazer com 
material de boa qualidade e, se der problema, ela que vai recuperar, Essa é 
a vontade do governo. Parabéns. 
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua - Obrigado 
Deputado Sampaio suas palavras enriquecem meu discurso.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues – 
Deputado, gostaria de parabenizá-lo por sua postura, mas quero colocar 
algumas questões, porque o nobre Deputado Brito falou que não houve 
impacto financeiro na lei. Essa lei teve impacto financeiro sim, assinado 
pela SEPLAM, teve Parecer favorável da Procuradoria do Estado. Naquela 
época, havia merenda nas escolas, havia professor, livro, dicionário, tinha 
tudo isso. A greve, naquela época, foi para adaptar a carga horária à lei do 
piso nacional e tinha uma DIN em tramitação no FTE, mas, mesmo assim, 
participei de todas as mesas de negociação e nós conseguimos. E na época, 
o salário estava dentro do piso nacional. De 2012 pra cá, inclusive no ano 
de 2014 que eu não era secretária, pois sai em 2013, não houve o aumento 
para fazer a correção, e a tão falada GID foi criada na minha gestão como 
secretária, porque quando cheguei na Secretaria de Educação era tanto 
professor cedido, doente, que recebiam o pagamento da GID os doentes 
ficaram bons, os cedidos voltaram para sala de aula e era uma briga danada, 
porque todo mundo queria receber. O Governador era o Flamarion Portela, 
o Líder do Governo aqui na Assembleia era o Titonho Bezerra e fomos nós 
que construímos e passamos esse projeto da GID aqui na Assembleia. E creio 
que tem que ter critério sim, porque uma das questões mais importantes é 
quem foi dispensado para estudar tem que continuar ganhando a GID. Esse 
é um critério para valorizar o profissional, mas também para quem nunca 
pisou numa sala de aula é injusto incorporar a GID. Eu compartilho da 
ideia que tem que ter critérios para incorporação da GID. Acredito e louvo 
a iniciativa de se aprovar o concurso pois na época não agilizei porque a lei 
estava desatualizada. Mas com a lei federal do piso, a partir do momento 
que a lei está em vigor tem que ter sim o concurso, o trabalhador tem 
que ser concursado e há um número muito grande de seletivados que não 
conseguem ter estabilidade por conta disso. Acredito que a questão das 
reformas é muito complicada. Nós fizemos um projeto grande, o FNDE que 
está aprovado desde 2012 para reformar, construir e ampliar as escolas do 
Estado, 159 escolas, mas, infelizmente, o governo do Anchieta, do PSDB, 
não conseguiu avançar no FNDE e no Ministério de Educação, porque o 
Governo de Vossa Excelência era o PT. Mas, se o atual governo conseguir, 
será realmente uma revolução, porque não acredito que com o FUNDEB 
que temos hoje, que não tem complementação da União, só existe em nove 
Estados do Brasil e Roraima não está entre esses e não acredito que com 
o dinheiro do FUNDEB nós consigamos fazer essas reformas das escolas, 
porque tem escola que nem existe, as aulas são ministrada em baixo de uma 
barraca, porque o dinheiro do FUNDEB, Deputado Evangelista, mal dá para 
suprir a folha de pagamento. Então, eu acredito que nós temos que lutar para 
que esse projeto seja desengavetado, porque está aprovado desde 2012. Os 
nossos parlamentares federais precisam ter força política para desengavetar o 
projeto e aí sim, iremos fazer as reformas, as ampliações e as construções de 
escolas, porque senão, se eles ficarem fazendo essas maquiagens nas escolas, 
inclusive sem licitação, fica difícil, porque no final do ano vai faltar dinheiro 
para pagar a folha de pagamento. E isso eu lhe asseguro, porque conheço a 
execução orçamentária da Secretária de Educação.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – Obrigada, 
Deputada Lenir, quero deixar claro para a categoria que continuamos na mesa 
de negociação. Vou intermediar as negociações porque acredito na categoria, 
acredito na educação e apoio os trabalhadores em educação. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, quero falar hoje sobre três assuntos de suma 

Educação, estou vendo com preocupação, pois isso pode ficar muito caro 
Deputado Evangelista e pode até inviabilizar a educação. Essas manutenções 
sendo feitas pelas empresas responsáveis pelas reformas é preocupante, pois 
a educação sempre teve em seus quadros os serviços gerais que davam esse 
tipo de suporte, não era preciso pessoas de uma empresa qualificada, bastava 
ter uma pessoa que soubesse trocar uma lâmpada ou fazer esses pequenos 
serviços. Peço que a Presidente da Comissão fique atenta a essas colocações 
que alguns Deputados estão destacando aqui. Pois, para mim, pode se dá 
o descaminho de recursos do governo Estado e este Estado não agüenta 
mais, aqui é o governo do povo, queremos que esse governo dê certo, mas 
não podemos permitir que essas empresas continuem surrupiando o Estado. 
Então, precisamos verificar esses contratos, ver como estão sendo feitas as 
licitações, tem que ser feito com o preço cada vez mais baixo, para que o 
dinheiro público seja bem empregado. Parabéns pela sua fala na manhã de 
hoje. E espero que a preocupação desses Deputados da base, seja com a má 
aplicação do dinheiro público e que cada vez mais a gente possa esquecer 
o passado, porque esse governo também já foi do Neudo, do Ottomar, do 
Flamarion, que foi Deputado nesta Casa, políticos que já Governaram este 
Estado e sabem muito bem como se faz isso. Acho que essa fase de herança 
deixada já passou, vamos dar um basta e governar, porque todos os outros 
receberam herança também e que não foram heranças bem-vindas não 
Deputado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – Obrigado, 
Deputado George Melo. O Senhor fala de herança recebida de um e do outro, 
mas, infelizmente, quem fica penalizado nesse processo é a educação, que é 
um dos pilares para o fortalecimento e construção de uma sociedade digna e 
de um país mais justo. E quero dizer que a Comissão de Educação, composta 
pela Deputada Lenir, por mim, pelo Deputado Mecias, Deputado Chico 
Mozart e Deputado Masamy, está atenta a isso. Nós estamos dialogando, 
estamos nos encontrando no sentido de acompanhar todo esse processo. 
Quando falamos em acompanhar e fiscalizar, é porque a gente quer que 
dê certo, a gente acredita que é possível transformar a educação do nosso 
Estado se continuarmos investindo da maneira correta, é só o que a gente 
quer. Lembrando que quem está na ponta do iceberg é quem sofre mais.
 Também quero dizer que ninguém faz greve porque quer. A 
greve é o ultimo canal utilizado para forçar a barra. E do jeito que está não 
dá para ficar. Eu quero, mais uma vez, declarar o meu apoio aos servidores, 
aos trabalhadores em educação, pois é minha categoria, é de lá que venho. 
Aqui vou usar a Tribuna para defender outras categorias de trabalhadores, 
porque acredito no trabalhador como também acredito que este Estado só vai 
ficar cada vez mais forte, quando o trabalhador for respeitado plenamente, 
quando os movimentos forem atendidos, porque a causa é legítima. Virei 
a essa Tribuna para defender agricultura familiar, para defender outras 
categorias, outras demandas, mas, nesse momento detenho-me a educação, 
porque é a urgência de agora, não dá para esperar, assim como tantas outras 
demandas. No entanto, haverei de defendê-los em outro momento também 
nesta Tribuna.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
- O pronunciamento de Vossa Excelência está perfeito, sua postura, 
enquanto professor é oriunda de uma classe de grande relevância para o 
desenvolvimento do nosso povo, da sociedade brasileira e roraimense. Vossa 
Excelência está certíssimo e tem o apoio do nosso Bloco, tem o apoio do 
Líder, pois vem se posicionando, mesmo estando na base do governo. Seu 
diálogo é sempre em defesa da educação, em defesa dos trabalhadores do 
Estado de Roraima, e isso estamos acompanhando nessas últimas semanas. 
Antes da greve, Vossa Excelência já vinha intermediando conversas para que a 
paralisação não ocorresse, mas infelizmente isso foge de sua alçada. Mas essa 
categoria tem que ser respeitada, eles têm amparo legal, entendemos isso, mas 
também há boa vontade por parte do governo que já sinalizou, várias vezes, 
querer entrar em um entendimento, com o comprometimento de resolver as 
pautas colocadas pelo comando de greve, entre elas a incorporação da GID, 
um compromisso de campanha de todo nosso grupo. Nós prometemos aos 
professores que foram para as urnas eleger a Governadora Suely Campos que 
iríamos incorporar a GID. O que está faltando é encontrarmos uma forma 
de incentivar e fortalecer aquele professor que está em sala de aula. Hoje o 
que estimula o professor a vir para sala de aula é a GID, porque aquele que 
está fora não recebe. Mas é possível criar mecanismos, e aí o SINTER, com 
Vossa Excelência e a própria Secretaria de Educação, possam encontrar uma 
saída para aquele professor que está na sala de aula tenha um tratamento 
diferenciado daquele que não está. Então, tudo isso são avanços positivos 
que devem ser sinalizados por parte do governo e também é de conhecimento 
de todos que o SINTER tem se portado dessa forma, com bom senso, até 
pela dificuldade que passa o Estado. Nós lembramos que o mês de dezembro 
sequer foi pago em dia o salário dos servidores, o atual governo que pagou 
os dois meses em janeiro, fora as dívidas que existem, as dificuldades, a 
redução do FPE, ou seja, o SINTER tem essa compreensão, mas também 



6  BOA VISTA, 22 DE ABRIL DE 2015

 Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 005/15, que “altera a Lei Complementar n° 221, de 
09 de janeiro de 2014, que dispõe sobre o Novo Código de Organização 
Judiciária do Estado de Roraima”, de autoria do Tribunal de Justiça. 
Discussão e votação, em turno único, do Projeto de Decreto Legislativo 
nº 003/15, 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, nos termos do artigo 33, incisos XVIII e XXXI da 
Constituição do Estado, conforme Mensagem Governamental nº 002/15; 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 005/15, que “aprova a indicação 
do nome do Senhor Lurenes Cruz do Nascimento, para ocupar o cargo 
de Diretor-Presidente do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia 
e Inovação do Estado de Roraima – IACTI, nos termos do artigo 33, 
incisos XVIII e XXXI, da Constituição do Estado de Roraima, conforme 
Mensagem Governamental n º 008/15. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a Comissão 
Conjunta possa se reunir e dar parecer ao Projeto de Lei Complementar nº 
005/15, que já está tramitando há algum tempo. Nós ficamos de dar uma 
posição na semana passada. Mas como houve um entendimento na Comissão 
de fazer um substitutivo na matéria, em razão de algumas adequações que 
precisavam ser feitas pela própria instituição, nós assim o fizemos. E por 
essa razão, nós vamos suspender os trabalhos.
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Sob a proteção de Deus 
e em nome de povo roraimense, dou por reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do 
Projeto de Lei Complementar nº 005/15, bem como do Parecer das Comissões 
em conjunto. 
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Lei Complementar nº 005/15)
 Em discussão o Projeto de Lei Complementar nº 005/15,
 Em votação. A votação será nominal e eletrônica. Os Deputados 
que votarem sim estarão aprovando o projeto e votando não, estarão 
rejeitando-o. Lembrando que esse projeto para ser aprovado precisa da 
maioria absoluta dos Deputados, ou seja, 13 votos para a aprovação.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, eu oriento 
o voto do blocão para que votem favorável.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão do Ordem para 
encaminhamento de votação – Encaminhamos os colegas para votarem “sim” 
pela aprovação.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por aprovado, em 
primeiro turno, por 20 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção, 
o Projeto de Lei Complementar nº 005/15.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, eu gostaria de pedir a retirada de pauta do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 005, que aprova a indicação do nome do Senhor 
Lurenes Cruz do Nascimento para ocupar o cargo de Diretor-Presidente do 
Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima, 
IACT.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Deputado Brito, informo 
a Vossa Excelência que na qualidade de líder do governo Vossa Excelência 
tem todo o direito de retirar de pauta qualquer projeto em tramitação do 
Executivo. O Regimento Interno, no Artigo 210, parágrafo II, fala a respeito 
da retirada de tramitação da matéria. Uma vez retirada, a matéria não mais 
poderá voltar para a pauta no mesmo ano. Se Vossa Excelência retirar, por 
sua conta, o nome do indicado, ele, automaticamente, estará sendo rejeitado 
pela comissão e a Governadora terá que enviar outro nome para o Poder 
Legislativo. É essa a sua vontade?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, eu estou 
arguindo de acordo com o Artigo 210, este que Vossa Excelência acabou de 
citar. Permanece o meu pedido para retirada do nome do Senhor Lurenes.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Vossa Excelência tem 
consciência que ele não mais voltará a ser analisado este ano? Por essa razão, 
ficam prejudicados os trabalhos ou qualquer autoridade que o Senhor Lurenes 
tenha à frente da Instituição que ele preside neste momento?
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Tenho, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Então, está retirada pela 
liderança do governo a Mensagem Governamental nº 008/15 que teria o 
nome do senhor Lurenes apreciado nesta manhã, baseado no parágrafo 2º 
do Artigo 210 do Regimento Interno. Por essa razão, o nome do indicado 
será modificado pela Senhora Governadora no tempo regimental, a partir 
da retirada de tramitação e do envio para a Senhora Governadora indicar 
um novo nome. É a vontade do líder do Governo e como ele responde pela 
Senhora Governadora, é a vontade do Governo.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/15, bem como do Parecer da Comissão 
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importância, que são as matérias do Jornal Folha de Boa Vista, na coluna 
Parabólica. Muita gente pode não dar importância, mas são assuntos 
importantes e eu pediria aos parlamentares aqui presentes que prestassem 
atenção, porque o povo vem tentando fiscalizar mas não consegue, e gostaria 
que depois, se tiver alguma coisa errada, que os parlamentares, de uma 
forma geral ou as autoridades que acompanham esse problema tentem fazer 
alguma coisa. Diz a matéria: que ainda precisa de muita explicação o caso do 
empresário que teve o nome na listagem da Companhia de Desenvolvimento 
de Roraima para receber uma das 2.992 unidades habitacionais do Programa 
Minha Casa Minha Vida. Pois, depois que seu nome apareceu, surgiram 
inúmeras críticas, uma vez que ele não se enquadra no perfil. No mesmo 
dia o empresário se explicou afirmando que fez um cadastro em 2009 e 
seu nome não foi retirado da lista, mesmo tendo sido realizado um novo 
recadastramento. Depois de afirmar que iria processar quem o acusou de ter 
agido de má-fé ou de ter sido beneficiado por um suposto esquema, segundo 
o empresário, o mesmo pediu o cancelamento de sua inscrição no programa 
habitacional. Então, é preciso que se esclareça como esse grave erro ocorreu, 
uma vez que foi divulgado amplamente pelo governo que houve um processo 
de atualização de cadastramento. As pessoas que estão pleiteando uma casa 
pedem transparência no processo de escolha e sugerem que seja organizado 
um evento público com todos os nomes dos pretendentes a apartamentos a 
concorrem no sorteio com a presença da imprensa e de representantes do 
Ministério Público, do Governo do Estado, da Ordem dos Advogados do 
Brasil e principalmente do povo em geral. Esta seria a única forma de mostrar 
igualdade de condições entre todos aqueles que lutam por uma casa, disse um 
leitor que procurou a Parabólica. E a pergunta é simples: Se houve erro no 
passado e se está tendo erro no presente, será que dá para dar uma paradinha 
e evitarmos erros ou mutreta no futuro? Se, há pessoas dentro dos órgãos que 
praticam a bandidagem, que sejam investigadas pelo seu superior e mandados 
embora, porque a justificativa do Diretor foi dizer algum funcionário pode 
ter cometido o erro. Se tem um funcionário que pode fazer isso, então é um 
bandido. E se for um bandido, não pode está trabalhando em lugar nenhum. 
Nesse caso, o Crédito Social também deve ser investigado, para que erros 
do passado e do presente não continuem no futuro e o povo na chibata. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Eu posso 
falar dessa situação porque já venho acompanhando a um certo tempo 
esse assunto. A empresa responsável pela construção dos apartamentos 
colocou os mesmos à disposição do Governo, ainda no governo do Chico 
Rodrigues, para que fosse feito o sorteio. O Conselho Estadual das Cidades 
apresentou documento junto à Secretaria Estadual, ao Governo do Estado, 
ao Ministério Público e aos demais órgãos, solicitando que o sorteio desses 
apartamentos do programa Minha Casa Minha Vida obedecessem os critérios 
estabelecidos em Portaria Federal. Entendo, como Vossa Excelência, que 
nesse caso específico, como a pessoa diz que não fez o recadastramento, deve 
ser investigado e apurado. Pude acompanhar todo o processo e o periódico 
Folha de Boa Vista falha quando fala da necessidade de fazer um processo 
de sorteio com maior lisura e participação das entidades. Estive presente e 
o sorteio se deu na Ordem dos Advogados do Brasil, e aquela Casa não foi 
escolhida por acaso, foi escolhida por ser historicamente conhecida como 
a grande guardiã do Estado democrático de direito e a grande protetora do 
nosso país. Estive presente como o único Deputado, mas havia representantes 
do Ministério Público Federal e estadual e da Caixa Econômica Federal. É 
importante frisar, Deputado Brito, que esse sorteio para aproximadamente 
5 mil pessoas, ainda não foi a contemplação dos imóveis a essas pessoas, 
elas ainda passarão pelo crivo da Caixa Econômica quando entregarem toda 
documentação, aí sim a Caixa vai dizer quem são as 3 mil pessoas que vão 
receber a casa. Por isso que foi feito o sorteio a mais, e esse é o padrão que já 
acontece há tempos. Mas eu quero destacar também que pela primeira vez o 
sorteio se deu através de um sistema eletrônico que foi feito na hora e que foi 
devidamente auditado pelos Doutores da Universidade Federal de Roraima, 
que têm gabarito para isso. Eles auditaram e comprovaram que o sistema é 
seguro. Concordo com Vossa Excelência quando diz que tem que se apurar 
eventuais nomes de pessoas que não estão no padrão para serem incluídos 
no programa. Acredito que deve haver mais nomes, tendo em vista que ele 
foi abastecido com cadastros de 2008, 2009 e 2010, mas eu tenho certeza 
que na triagem que a Caixa Econômica vai fazer, qualquer eventual erro vai 
ser reparado e o programa efetivamente vai atender aqueles que precisam. 
  O Senhor Deputado Isaias Maia, continua -Só queria 
ter a metade da sorte do empresário, que na primeira vez não conseguiu sair, 
deve ter ficado à força, e no segundo foi sorteado para ganhar um apartamento 
ou a casa. Tem grande sorte o cidadão! Mas parece que ele voltou no tempo 
e disse: “Eu me inscrevi, era um liso, agora eu sou empresário, não quero 
mais a casa, vou querer devolver para quem precisa.”
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do 
Dia.
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 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
acabo de receber a contraproposta de posicionamento da categoria diante 
do que foi acordado ontem, na reunião. Então, ficou acordado, com relação 
à incorporação da GID, que o Governo fará uma análise da situação e a 
contraproposta da categoria é enviar à Assembleia as emendas da 892, até 
primeiro de maio de 2015, onde será assegurado a incorporação da GID, com 
vencimento básico para julho deste ano. Com relação ao segundo ponto, o 
Pagamento das Progressões, o posicionamento do Governo era nomear as 
comissões para dar início aos trabalhos e, a contraproposta da categoria 
é a nomeação das comissões em 48h, com atualização salarial em até 90 
dias, a contar da nomeação das comissões e do pagamento do retroativo 
das progressões verticais e horizontais, ou seja, da reposição salarial. Com 
relação à nomeação da comissão com três membros para a elaboração do 
PCCR dos técnicos até o dia 30 de junho, o sindicato aceitou com a posição 
do Governo. Com relação ao calendário, em que o Governo se dispõe a pagar, 
quando o mês for de 30 dias, até o dia 1º do mês subsequente e, no dia 31, 
quando o mês for de 31 dias, a categoria também concorda. Com relação ao 
Concurso público anunciado para novembro, a categoria propõe o concurso 
para setembro, além de um canal de negociação sobre a reforma da estrutura 
física, o auxílio-alimentação, o auxílio-creche, a gestão democrática, o rateio 
do resíduo do FUNDEB, a descentralização da merenda, a licença-prêmio. 
Então, essa é a contraproposta da categoria que está em greve, a educação, 
e nós vamos encaminhar ao Governo do Estado para um diálogo e um 
entendimento, se Deus quiser.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, 
inicialmente, eu gostaria de agradecer aos Deputados desta Casa por 
entenderem que o Senhor Ronaldo Marcilio pode desempenhar um trabalho 
de grande importância para este Estado à frente do IPER. Quero dizer para o 
Deputado Jorge Everton que, sobre a questão do Senhor Lurenes, o senhor 
tem todo o direito de denunciar, fiscalizar, mas quero dizer que o nome dele 
não foi retirado por conta de denúncias e sim por entendermos que precisamos 
do Lurenes em outros pontos do Governo, uma vez que ele está fazendo um 
trabalho importantíssimo à frente daquele órgão e vai desempenhar suas 
funções á frente de outra instituição tão importante quanto o IACTI. Quero 
também, Senhor Presidente, registrar a presença do senhor Rogério Martins 
Campos que está à frente da FEMARH, e, também, de toda a sua diretoria 
aqui presente. Estamos felizes com a presença dos senhores nesta Casa 
Legislativa.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor Presidente, 
o líder já deixou bem claro que a retirada do nome do senhor Lurenes foi 
um entendimento político e não se deu em virtude de denúncias, como foi 
colocado aqui. Quero dizer ao Deputado Jorge Everton que as denúncias 
apresentadas por ele, com relação à gestão do INCRA, não se sustentam. De 
fato o Lurenes esteve à frente do INCRA, conduzindo diversos assentamentos, 
inclusive o PA Nova Amazônia, o assentamento de maior sucesso do Estado. 
Após ele sair do INCRA, foi investigado e foram abertos 10 processos contra 
ele, dos quais oito já foram arquivados pela justiça entender que na gestão 
do Senhor Laurenes não houve nenhum indício de improbidade ou intenção 
de dilapidar o patrimônio público. Então, a retirada foi um entendimento 
político devido à dificuldade de se aprovar um nome nesta Casa, mas iremos 
apresentar um nome igual, ou melhor, para ocupar este cargo.
 O Senhor Deputado Odilon Filho – Senhor Presidente, quero 
apenas solicitar informações do Presidente da Comissão de Administração, 
Segurança e Serviços Públicos, sobre o motivo da transferência da reunião 
anteriormente marcada para hoje à tarde. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Deputado, achamos melhor 
suspender a reunião marcada para hoje em virtude da viagem do Deputado 
Coronel Chagas, uma vez que ele havia solicitado participar da reunião. Por 
isso, marcaremos a reunião para uma data posterior. Portanto, aviso a todos 
os membros da Comissão de Administração, Segurança e Serviços Públicos 
o adiamento da reunião.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Senhor Deputado, quero 
convidar os Senhores Parlamentares para uma reunião, após a Sessão, na 
Sala de Reuniões da Presidência. 
 Esta presidência agradece a presença dos servidores da FEMARH, 
presentes nas galerias, informando que, na próxima semana, nós haveremos 
de evoluir com os demais sabatinados, para que possamos apreciá-los em 
Plenário. Devo dizer ainda que hoje, pela manhã, nós fomos convidados a 
participar da inauguração do Jornal Roraima em Tempo. Esta Casa quer dar 
ás boas-vindas a este jornal que, sem dúvida alguma, ajudará a contribuir 
com o serviço de informação do nosso Estado. Temos apenas um jornal 
impresso e, a partir de agora, teremos dois jornais. A imprensa escrita, falada 
e televisada, nos últimos anos, vem desempenhando um papel de crescimento, 
fortalecimento e equidade aqui em nosso Estado, o que significa que a 
democracia fica mais clara nos painéis, nos jornais e nas emissoras de rádio, 
Portanto, parabéns Jornal Roraima em Tempo. Não havendo mais nenhum 

Especial Externa.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 003/15, juntamente com o parecer da 
Comissão Especial Externa)
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Em discussão o Projeto 
de Decreto Legislativo nº 003/15.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, eu 
fui o relator desse projeto e queria compartilhar com os colegas que não 
puderam participar da sabatina. A única preocupação com tudo o que foi 
discutido na sabatina foi o fato dele ter sido demitido do Banco do Brasil, 
quando era superintendente, na época do escândalo dos gafanhotos. Mas, 
ao mesmo tempo, ficou comprovado pelo Senhor Ronaldo que tal demissão 
foi injusta, é tanto que ele foi indenizado pelo fato de te sido demitido do 
Banco do Brasil. Passou no concurso público da Justiça Federal tendo todo 
o trâmite de investigação social necessária para aptidão no cargo. Por esse 
motivo, como relator, sou favorável à aprovação do nome dele para que 
possa exercer e cuidar da aposentadoria de todos os servidores públicos, 
mas, eu volto a falar o que já havia dito para ele na sabatina. O fato de eu 
ter votado favorável à aprovação do nome dele não quer dizer que eu não 
irei acompanhar de perto e fiscalizar toda a aplicação dos recursos do IPER, 
que pertencem aos servidores do Estado. Nós estaremos vigilantes e atentos. 
Por isso meu, voto foi favorável e irei manter a minha postura no Plenário. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, o Senhor 
Ronaldo Marcílio dos Santos é graduado em Ciências Econômicas. Ele tem 
formação geral para altos executivos pela Fundação Getúlio Vargas. Foi 
colaborador do Banco do Brasil de 1981 a 2004. É um profissional respeitado 
no mercado financeiro a nível nacional. E, em sabatina nesta Casa, esclareceu 
as questões do IPER, como Presidente Interino que está e foi aprovado com 
louvor. Peço aos nobres pares desta Casa que votem favorável, tendo em 
vista a responsabilidade desse técnico e, também, o nível de investimento que 
tem o Instituto de Previdências, pois cuida de recursos não só do governo, 
mas de recursos pertencentes aos funcionários públicos deste Estado, que 
lá depositam mensalmente uma quantia que cuidará da sua vida quando já 
estiver gozando de seus direitos previdenciários. Portanto, eu peço aos nobres 
Deputados a aprovação do nome do Senhor Ronaldo Marcílio. Obrigado, 
Senhor Presidente.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, tendo em 
vista que, realmente, o Doutor Ronaldo vai cuidar dos interesses de todos os 
nossos servidores, pois todo o servidor, um dia, vai precisar do IPER, estamos 
tendo todo o cuidado com essa Secretária. Por isso ficou decidido que o bloco 
está liberado para votar favorável à indicação do Doutor Ronaldo. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, se houver 
fiscalização não terá erro, não terá falcatrua, não terá desvios. Mas, tem que 
haver uma série de fiscalização, pois se errar, a justiça fará a sua parte.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Até que enfim, depois de 
tantas idas e vindas no IPER, encontrou-se uma pessoa com as qualidades 
do Doutor Ronaldo para dirigir aquele órgão tão importante na vida dos 
servidores de Roraima, não só com o preparo técnico, mas também com o 
preparo de uma vida pautada em uma moral suficiente para dirigir aquele 
órgão. Portanto, voto favorável à aprovação do nome do Doutor Ronaldo por 
acreditar que ele tenha condições técnicas e moral para administrar aquele 
enorme montante que há nas contas do IPER.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais nenhum 
Deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A Votação será 
nominal/secreta. A matéria será aprovada se obtiver 13 votos favoráveis. 
Votando “sim”, os Senhores Deputados aprovam o nome do sabatinado e 
votando “não, rejeitam-no.
 Solicito a abertura do painel eletrônico para a votação. 
 Dou por aprovado o Projeto de Decreto Legislativo nº 003/15, 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, por 
17 votos favoráveis, 04 contrários e nenhuma abstenção.
 Não havendo mais nenhuma matéria para a Ordem do Dia desta 
Sessão, passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Ângela Portella – Senhor Presidente, convido 
os membros da Comissão Especial Externa, criada através da Resolução 
nº 010/15, para a arguição do Senhor Braz Assis Behnck, Presidente em 
exercício da ADER, amanhã, às 8:30h. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, peço a palavra 
para parabenizar o Deputado Brito. Como eu já havia dito, respeito muito a 
coragem e a personalidade do Deputado Brito, pois após ouvirmos denúncias 
contra o senhor Lurenes no IACTI, o senhor vem e retira o nome dele. 
Parabéns pela atitude, pois nós estamos aqui para apoiar quando o nome 
for apropriado para o estado e para criticar quando não for e quando houver 
denúncias. Então, quero parabenizá-lo por sua atitude de retirar o nome dele, 
respeitando o parlamento. Obrigado.
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temos dois oradores inscritos para o Grande Expediente, os senhores 
Deputados: Izaías Maia e Soldado Sampaio.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente e demais 
parlamentares, povo presente. Queria fazer um pedido novamente, não 
só aos parlamentares, mas as demais autoridades aqui presentes. É com 
relação as fugas que vêm acontecendo já algum tempo na Penitenciária 
Agrícola de Monte Cristo e o objetivo é pedir que alguém faça alguma 
coisa, porque vão falando e falando, mas, providência ninguém toma e as 
fugas vão continuando. Porque o pedido? Porque a sociedade está entregue, 
só de uns dias para cá, nas mãos de 15 detentos que fugiram com a maior 
facilidade e fogem segundo eles na hora que querem, fora os que já estão 
na rua. Entendemos as dificuldades porque passa o governo que assumiu 
agora, segundo as informações com o rombo de dois bilhões de reais. Temos 
paciência de esperar? Temos! Mas os detentos trabalham 24 horas e o crime 
funciona 24 horas e nós não podemos ficar entregues ainda na nossa cidade, 
e aqui quero fazer um pedido aos responsáveis pelo sistema prisional, se 
ele pudesse esclarecer e dizer aproximadamente quantos presidiários estão 
nas ruas, colocando em risco a vida do nosso povo. Isso eu tenho falado há 
muito tempo na televisão, no barra pesada e no 40 graus, e, nunca apareceu 
uma autoridade para nos dizer com honestidade qual o número real de, temos 
soltos na capital e no interior segundo registro aqui da penitenciária, 300 
detentos, 200, 100, 400 ou 500 detentos. Isso ninguém nunca fala. Agora eu 
pergunto: Porque tapam o sol com a peneira? Porque não dizem a verdade 
para a nossa população? Porque ao dizer a verdade o que vai acontecer? As 
Pessoas vão se precaver, meu filho, minha filha, meu amor vamos tomar um 
sorvete, aí ele vai tomar um sorvete ali no Airton Sena, tem dois bandidos, 
assaltam e matam a família toda. Então, é melhor que o sorvete venha, 
comer em casa para continuar com vida. Então, é uma questão de trabalhar 
com transparência e com a verdade e eu peço aqui a todos os parlamentares 
presentes, porque a segurança pública, não é só do João, do Paulo, do Pedro, 
do Zé povinho, do ricaço ou da classe média, é de todos nós, é claro que 
quem tem uma pontinha a mais é visado pelos bandidos, porque ele não vai 
perguntar se ele tem dinheiro ou não, arrocha a chibata para cima, rouba o 
que tem para roubar e se houver reação, vai para bala ou para faca.
 Então, eu queira pedir duas coisas. A primeira, para o sistema 
prisional ter uma direção, para eles fazerem um relatório e divulgar na 
imprensa dizendo: “olha de todos os presos que foram para cadeia, tem aí 
na rua uns 500. Gostaria que eles dissessem a verdade. O problema é que 
as pessoas se acostumam  encobrir a verdade e fazer o povo de leso. Então, 
o pedido é exatamente esse, porque se o Izaías, os Deputados, o governo 
quiserem segurança, eles têm. Todos temos. Agora, eu me preocupo com o 
povo e a segurança do povo é nenhuma, pois os bandidos estão soltos por 
aí. Então, entendemos que o governo está numa situação difícil, que não 
tem dinheiro, que está passando por dificuldades, que tem só dois meses, 
mas teve gente que passou cinqüenta anos e não resolveu. Imagine dois 
meses. Isso aí a gente entende. Só tem duas coisas que não pode esperar 
é segurança e saúde. Ah tá difícil? Tá! Mas vamos nos unirmos, é nesse 
momento que tem que existe a união, independente de ideais políticos, cor, 
credo e situação financeira. Pra que a união? Para que tenhamos pelo menos 
informações verdadeiras para nos precavermos, nos protegermos e além disso, 
para que possamos evitar que tragédias venham a acontecer. Volto a dizer 
que entendo a situação do Governo, pois está bastante complicada, vamos 
esperar, mas vamos trabalhar com informações precisas. O que adianta dizer 
que na segurança estão resolvendo tudo e aí fogem 29. Estamos resolvendo 
e foge mais 15. Então, alguma coisa tem que ser feita. Concedo um aparte 
ao Deputado George Melo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Deputado 
é impressionante, mesmo servindo marmitex de R$ 14,00. 
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua – É por isso que os 
meninos estão fortes e fogem com facilidade. Normalmente o marmitex que 
sempre compro na D. Vanda custa R$ 10,00 e o presidiário merece até um 
marmitex de R$ 100,00, mas do jeito que está o estado, liso, fica complicado. 
Quero pedir que passem informações verdadeiras para as pessoas, porque ao 
dizer está tudo sob controle lá na esquina estão os bandidos de tocaia para 
matar quem passar na frente deles. Então, quero também chamar a atenção 
para o sistema prisional, porque o muro daquela instituição é alto, ali só 
um gato bem treinado para pular aquele muro alto. Como essas pessoas 
conseguem fugir com tanta facilidade e fuga de 29, 30 presos, tem também 
o túnel que estavam fazendo que daria para fugir todo mundo, até porque 
numa fuga dessas se sair 100 presidiários a tragédia aqui fora pode acontecer 
podem ter certeza disso. Digo isso porque eu converso com familiares de 
presos, e por isso acredito que tem que dar ao presidiário o que a lei permite e 
o que o Governo pode oferecer dentro de suas limitações, porque senão vocês 
vão ver nessa cidade uma grande tragédia, porque o cara que está lá dentro 
ele não quer saber quantos anos irá pegar a mais de cadeia se matar mais 10 
e pegar 100 anos de cadeia para ele tanto faz como tanto fez. Então, temos 

Deputado que deseje fazer uso da palavra no Expediente de Explicações 
Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia 25 de março, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Dhiego 
Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, 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: 25/03/2015

ATA DA 2379ª SESSÃO, EM 25 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia vinte e cinco de março de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
septuagésima nona Sessão Ordinária do quadragésimo nono período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Convido a Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues para atuar como Primeira-Secretária “ad hoc” 
e o Senhor Deputado Izaías Maia para atuar como Segundo Secretário “ad 
hoc”.
 Solicito à Senhora Primeira-Secretária proceder à verificação de 
quórum.
 A Senhora Primeira-Secretária(Lenir Rodrigues) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - 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 (Izaías Maia) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discutí-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.
 A Senhora Primeira-Secretária(Lenir Rodrigues) - O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Leis/nº de 24/03/15, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra, que “Institui o Dia do Caburaí”.
 Projeto de Leis/nº de 13/03/15, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “Dispõe sobre a divulgação da Lei Federal nº 11.340, de 
07/08/06, Lei Maria da Penha, em todos os estabelecimentos Públicos de 
Ensino do Estado de Roraima.
 Projeto de Leis/nº de 13/03/15, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “Dispõe sobre a divulgação da Lei Federal nº 13.104, de 
09/03/2015, Lei do Feminicídio, em todos os estabelecimentos Públicos de 
Ensino do Estado de Roraima”.
 Projeto de Leis/nº de 23/03/15, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “Dispõe sobre a divulgação da Lei Federal nº 13.106/15, 
que altera o Artigo 243 da Lei 8.069, de 1990 do Estatuto da Criança e 
do Adolescente (ECA), tornando mais severas as penas para quem vender 
bebida com teor alcoólico para menor de idade, em todos os estabelecimentos 
Públicos de Ensino do Estado de Roraima.
 Projeto de Leis/nº de 13/03/15, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “Institui no âmbito do Estado de Roraima a Semana de 
Combate e Prevenção ao Alcoolismo. Requerimento s/nº de 24/03/15, de 
autoria do Deputado Brito Bezerra, solicitando a retirada da indicação do 
nome do senhor Braz Assis Behnck para o cargo de Diretor Presidente da 
Agência de Defesa Agropecuária do Estado de Roraima – ADERR.
 DIVERSOS:
 Ofícionº 32/15 de 18/03/15, do Gabinete do Senador Romero Jucá 
para Governadora Suely Campos, solicitando apoio a Agência de Defesa 
Agropecuária – ADERR, no sentido de erradicar a febre aftosa, a mosca da 
carambola e outras pragas que afetam a agricultura do Estado de Roraima.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (IzaíasMaia) – Senhor Presidente, 
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desculpe lhe interromper, mas, não posso deixar de falar do sistema prisional, 
fui Diretor do Sistema Prisional na época que o Deputado Chagas era 
Secretário e o Doutor Oleno era Defensor Público Geral, o qual participou 
conosco de inaugurações de alas, ampliações, melhorias no sistema prisional 
no governo passado. Eu não posso mais uma vez me conformar e quero 
saber até quando o governo vai parar de botar a culpa em governo passado 
e apresentar um projeto sério para melhorar a situação do nosso Estado, 
porque a desculpa é sempre do governo passado, mas a lei que criou a 
Penitenciária Agrícola não foi feita pelo governo passado. A lei que criou 
a Penitenciaria Agrícola criou uma anomalia jurídica, porque na LEPE 
não existe Penitenciaria Agrícola. Criar uma Penitenciaria Agrícola. E eu, 
escutando o nobre Deputado Brito falar em colocar uma penitenciária para 
poder fazer remissão de pena. Isso é ilusão. Não tem como fazer remissão, 
não tem como utilizar o sistema prisional atualmente para fazer da PA uma 
colônia agrícola porque lá está misturado o regime. Lá tem preventivados, têm 
temporários e não era para ser dessa forma. Já foi discutido isso na Comissão 
de Segurança. Com relação a divulgar ou não o número de foragidos, eu 
concordo com Vossa Excelência, tem que divulgar sim. O DICAP tem 
feito um excelente trabalho há muitos anos. Na reunião que foi feita com o 
secretário, ele se vangloriou com a quantidade de presos recapturados. Isso 
não é novidade. Quem conhece o DICAP sabe da atuação dos funcionários de 
lá. Agora tem que ter investimento. Fala-se que não tem dinheiro e paralisa o 
Estado. Para de pagar o vale-solidário; suspende a alimentação da merenda 
escolar; não faz enquadramento de professores e tudo é culpa do Governo 
passado. Doutor Oleno falou bem, as delegacias voltaram a funcionar nos 
dois horários, isso era algo que eu defendia. Mas isso só foi possível, Doutor 
Oleno porque o Governador Anchieta, no governo passado, que tanto é 
culpado por tudo, teve coragem de mandar para a Assembleia a proposta, não 
tenho procuração para defender ele não! Mas ele e os Deputados tiveram a 
responsabilidade de aprovar um projeto de lei que deu a condição para que 
hoje tivesse esse plantão remunerado que Vossa Excelência citou. Então, a 
gente precisa que o Governo pare de discutir se presidente de autarquia “a” 
ou “b” vai ser aprovado e comece a mandar projetos que melhorem a vida das 
pessoas, para a gente analisar e aprovar. Cadê o projeto que a Governadora 
prometeu da carteira de habilitação cidadã no segundo turno que até agora 
não foi enviado para cá? A gente precisa de projetos e ações. Fiquei feliz com 
a notícia que a governadora vai colocar cerca elétrica no sistema prisional. 
Mas nós, como Deputados, temos que legislar e aprovar uma lei diferente 
da que está em vigor hoje. A PA não pode ser a PA que existe na lei atual, 
até mesmo porque ela não está na LEPE. Então, acho que nós precisamos de 
ações e para isso podem contar comigo, para a gente poder fazer um projeto 
que melhore realmente a situação do sistema prisional. Obrigado, Deputado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Obrigado, Deputado 
Jorge Everton. Eu quero  encerrar, falando o seguinte: Primeiro que os 
familiares de presos da Penitenciária Agrícola de Monte Cristo são os porta-
vozes dos presos. E os presos dizem que se os direitos deles forem respeitados 
podem ter a certeza que as fugas vão diminuir porque os próprios presos 
colocam moral naqueles que querem fugir.
 A segunda, gostaria de falar é que hoje os responsáveis por alas 
ou celas têm medo de adentrar o corredor que eles chamam corredor da morte 
porque eles podem entrar e não voltarem mais. E o que está acontecendo é 
que muitas vezes têm presos doentes. E eu vou trazer informações verdadeiras 
que esses presos morrem à míngua. Por quê? Porque os presos estão lá no 
final do corredor e ficam lá porque ninguém tem coragem de ir buscá-lo. 
Então, tem que ser feito um trabalho de uma pessoa no sistema prisional que 
tenha liberdade de ir e vir. Ora, por que eu posso chegar na primeira cela e 
se eu for na última eu vou morrer? O cara não vai de jeito nenhum. Só se for 
doido ou burro. Então, é preciso que seja uma pessoa que tenha livre acesso 
de ir da primeira até a última cela. E na hora em que os detentos tiverem o 
mínimo necessário em 90% por cento as fugas irão diminuir, porque é isso 
que eles falam para os familiares e os familiares vão na televisão e falam 
para mim. Muito obrigado
 O Senhor Soldado Sampaio – Senhoras e Senhores Deputados, 
servidores dessa Casa, pessoas aqui presentes nas galerias prestigiando 
a Sessão do dia de hoje, bom dia. Venho aqui nesta tribuna para abordar 
três temas distintos. Hoje, não poderia deixar de parabenizar, em nome 
do nosso partido todos os camaradas, pelo aniversário do nosso partido. O 
PC doB hoje é o partido mais antigo do Brasil, é o partido que tem mais 
vida política na República do nosso País, e, hoje completa 93 anos de 
existência, então, quero aproveitar este momento para parabenizar toda 
nossa militância, em especial nossa militância no Estado de Roraima, pois, 
somos para mais de mil filiados no nosso partido, um partido que tem vida 
política independente se for ou não ano de eleição, mas sempre estamos nas 
ruas, nos movimentos discutindo com a sociedade as problemáticas do nosso 
povo. Então, o PCdoB age bem diferente dos muitos partidos criados a partir 
da banalização das regras de criação de partidos, onde muitos funcionam 

que fazer um trabalho de precaução e peço sua ajuda meu caro Deputado 
Brito Bezerra. Concedo um aparte ao Líder do Governo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor 
Deputado, quero louvar a preocupação de Vossa Excelência no tocante a 
segurança pública do estado, realmente isso não ocorre somente no nosso 
Estado e sim no País como um todo, todos os dias. E, aqui, no nosso estado, 
em virtude dos desmandos dos governos anteriores, a Penitenciária Agrícola 
de Monte Cristo não tem nada a ver com o nome, foi desvirtuado, hoje ali é 
um depósito de seres humanos que não têm segurança alguma, sei que Vossa 
Excelência faz parte da imprensa é antenado, e nos últimos meses que o 
governo passado esteve à frente do sistema prisional, um túnel de 25 metros 
foi cavado e por ele iriam sair todos os presos daquela unidade, seria uma fuga 
em massa. Sabemos que o sistema prisional é complicado, mas, o Estado deve 
recolher os que cometerem delitos e levá-los ao sistema prisional mas, tem que 
tratá-los como pessoas que podem se reeducar e ser inserido novamente na 
sociedade, dando uma alimentação adequada. Vejo aqui, Deputados criticando 
valores da alimentação que o governo está fornecendo àquelas pessoas que 
estão ali precisando da mão amiga do governo, acho que a alimentação é o 
mínimo que precisamos para viver. E, a alimentação hoje, é digna, inclusive, 
fornecida na hora certa, na quantidade certa, acompanhada por nutricionista. 
Mas, não é só isso que segura os reeducandos numa unidade prisional, precisa 
de psicólogo e já estamos fornecendo essa atenção psicológica, eles precisam 
ter atividades, em especial, atividade agrícola para que fiquem trabalhando 
até para fazer uma compensação da pena, pois de cada três dias trabalhado, 
um dia é descontado da pena. Nós precisamos trabalhar muito para que o 
sistema prisional desse estado seja realmente tido como um sistema que 
reeduca aqueles que cometeram delito e merecem ter o que é dever do estado 
e estamos trabalhando para isso. Mas, é impossível nesse momento, em dois 
meses nós recuperarmos uma unidade prisional, nós precisamos construir 
outra, nós precisamos atender aqueles reeducandos para que eles realmente 
retornem para a sociedade e possam conviver com seus familiares no sentido 
de serem tidos como cidadãos. Eu quero dizer para Vossa Excelência que 
algumas informações do sistema prisional são mantidas como segredo até 
por motivo de estratégia da própria segurança pública. E, Vossa Excelência, 
como deputado, pode requerer essas informações para seu conhecimento, o 
gabinete do secretário está aberto para atendê-lo, colher essas informações e 
tornar públicas aquelas que realmente puderem. Coloco-me à disposição de 
ir com Vossa Excelência se for necessário, porque é uma preocupação nossa 
a segurança pública no Governo da Dona Suely Campos. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaías Maia continua- Obrigado Senhor 
Deputado. Concedo um aparte ao Senhor Deputado Oleno Matos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Parabenizo 
Vossa Excelência pela fala, quero complementar a fala do nosso líder, 
Deputado Brito, quando falou do quanto o governo está preocupado, dizendo 
que atualmente as delegacias voltaram a funcionar os dois horários, coisa 
que há muito tempo não acontecia. E no horário em que as delegacias não 
estiverem funcionando, os plantões seguem funcionando para que não se 
parem os trabalhos da segurança pública e da Polícia Civil. Com relação à 
segurança na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, reafirmo toda a fala 
do Deputado Brito e complemento informando que de forma emergencial 
o Governo já está providenciando a recuperação de pelo menos três alas. 
E, o reforço da segurança em toda a estrutura, principalmente objetivando 
acabar com o favelão, porque é bom esclarecer mais uma vez, pode parecer 
redundante, mas é necessário, pois esse favelão não foi o atual governo que 
autorizou que fosse construído, na realidade ele está arrumando a casa e em 
abril a história de favela na penitenciária terá um final e espero que feliz. 
 E aproveitando para falar da dignidade do preso e de sua família, 
quero lembrar que há alguns anos atrás fiz uma indicação que estabelece que 
as empresas que contratarem serviços com o governo pelo menos 3% dos 
empregados terão que ser oriundos dos presos que estão em regime semi-
aberto, que já estão praticamente prontos para serem inseridos na sociedade. 
Pois, essa lei já foi aprovada há vários anos e isso não foi colocado em prática 
e as empresas não estão sendo cobradas no sentido de abrir essas vagas 
para as pessoas que estão saindo do sistema. Eu espero que o governo nos 
próximos dias regulamente isso dentro dos contratos celebrados com todas 
as empresas para que possamos efetivamente dar a dignidade que o preso 
merece, não só dentro da penitenciária, mas principalmente quando ele sair, 
e muitas vezes é o arrimo de família, aquele que sustenta a família e sai 
desamparado com sua pena já cumprida perante a sociedade e muitas vezes 
sem condições nenhuma de sustentar a sua família. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Isaias Maia continua. Obrigado Deputado 
Oleno. Eu digo que, se o governo trabalhar direitinho, coloco-me ao lado 
do governo porque nesse parlamento não tenho lado e sempre digo, nem “a” 
e nem “b”, sou do lado do certo e do lado que no futuro vai ser bom para o 
povo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – Deputado, 



10  BOA VISTA, 22 DE ABRIL DE 2015

vossa excelência já citou algumas, cujos avanços são significativos e agora 
tem o desafio de governar o nosso tão amado Maranhão, e acreditamos que 
tem grandes possibilidades de mudança para aquele Estado. Gostaria de dizer 
também que o PCdoB é o partido que ajuda a transformar o Brasil juntamente 
com o Governo Federal, e, gostaria de me reportar a Vossa Excelência aqui 
no parlamento enquanto liderança do PCdoB, dizer da alegria e da satisfação 
que sinto em ser contemplado de tê-lo com líder do nosso bloco de articulação 
formado por Vossa Excelência, Doutor Oleno e eu. Bloco que a gente atua 
dentro de um movimento de lutas sociais e sindicais, porque viemos desse 
modelo de luta. Quero parabenizar Vossa Excelência pelo trabalho e pela 
atuação parlamentar no exercício passado, como oposição responsável, 
prepositiva, construindo o Estado de Roraima, e agora, não por acaso nós o 
elegemos como líder do nosso bloco, porque acreditamos no seu potencial e 
na sua força de comungar e convergir os interesses para o bem deste Estado. 
Parabéns a Vossa Excelência e ao PCdoB, vocês representam muito bem a 
sociedade. Muito obrigado.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Lenir Rodrigues – 
Representando o PPS, o antigo partido Comunista Brasileiro, também quero 
parabenizar o PCdoB, porque reconheço seu grau de importância e militância 
do PCdoB, nas várias mudanças no nosso país, quero parabenizar Vossa 
Excelência pela legislatura passada e com certeza nesta legislatura Vossa 
Excelência irá fortalecer as bases de militância de esquerda no nosso país e 
no nosso Estado. Muito obrigada! 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua – Obrigado aos 
Deputados que me apartearam.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Fico muito 
feliz em ver o seu discurso, o PCdoB além de ser um partido ideológico, 
que é centenário, ele acabou de quebrar a oligarquia neste país que foi o 
Governo do Maranhão, o Governo do Maranhão estava ha mais de meio 
século em poder de uma família que vinha se perpetuando naquele Estado, 
que é a família Sarney, e agora nós temos um governador jovem, arrojado e 
comprometido com as causas populares, que é o governador do Maranhão e é 
do seu partido. Parabéns! Eu sou do PSL, mas, admiro a atitude desse partido, 
admiro o grande homem que é o Ministro, com o qual Vossa Excelência tem 
uma certa amizade e como ele, o Aldo, tem apreço por Roraima, se não me 
engano foi o Ministro que mais veio a Roraima, então, Vossa Excelência está 
de parabéns, bem como todos que amam esse partido. Muito obrigado!
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – Senhor 
Deputado quero também deixar registrado o meu respeito ao PCdoB, pela 
sua história, pela sua importância e também pela sua representatividade do 
PCdoB em Roraima, digo que Vossa Excelência tem pautado o nome do 
PCdoB com grande responsabilidade, quando esteve na oposição cobrou 
com responsabilidade. O novo governo ganhou e Vossa Excelência vem 
apoiando de forma comprometida, e isso mostra que a transformação do país 
passa pela política, embora saibamos que por pior que pareça a democracia, 
e todos reclamam, mas ninguém conhece uma forma melhor de governo, 
porque você tem a liberdade de reclamar para que as coisas melhorem e 
dento dessa democracia o PCdoB foi um dos partidos que mais contribuiu, 
não só pela sua idade, por ser um partido mais velho, mas pela sua história, 
inclusive com guerrilha, quando precisou de sangue! Então, eu tenho certeza 
que essa história é muito bem lida neste país e serve de exemplo para muito 
jovens. Vossa Excelência, juntamente com o seu partido está de parabéns 
pelo brilhante aniversário do PCdoB.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua – obrigado 
Deputado George Melo, peço que adicione seu aparte ao meu pronunciamento. 
Concedo um aparte ao Deputado Oleno, aqui representando o PDT que é 
um partido aliado, como o PT, PDT e muitos outros partidos aliados que 
empunham a mesma bandeira, que é o bem-estar da nossa gente. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Como 
os demais colegas, em nome do PDT, quero parabenizar o PCdoB pelo 
aniversário e pela postura ideológica, e principalmente em seu nome, nós 
não teríamos figura política melhor para representar o PCdoB no Estado de 
Roraima do que Vossa Excelência. Há muito acompanho a sua trajetória 
política, sei do seu esforço e do seu empenho para com todas as questões que 
envolvem políticas públicas, principalmente as questões de movimentos que 
envolvem uma situação imediata para as pessoas. Eu só tenho a parabenizar 
e dizer que fico muito feliz de junto com Vossa Excelência, junto com nosso 
amigo Evangelista do PT, fazer parte do “Grupinho”, que é o grupo de 3 
parlamentares, mas com uma ideologia social muito forte, e eu não tenho 
dúvida que vai se sobressair muito nesta Casa. Então, parabenizo não só o 
PCdoB, como também Vossa Excelência pela constante luta e me coloco a 
sua disposição sempre que for preciso meu amigo! 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio, continua - Obrigado a 
todos, vivemos um momento ímpar na história política do nosso país que 
é a necessidade de fazermos uma reforma política. Hoje a pauta número 
um é a reforma política, tanto no Congresso quanto na Câmara. Hoje quem 

somente dentro de uma pasta ou debaixo do braço de algum cacique político 
e, a cada dois anos mostram que tem uma vida política para poder participar 
das eleições. Passado esse momento, o partido não existe mais. O PCdoB é 
diferente, Deputada Lenir, pois temos vida durante todos os dias, todos os 
anos, independente de ser ano de eleição ou não, a exemplo disso, temos o 
partido hoje em todos os Municípios do Estado de Roraima, temos nossos 
braços políticos nos movimentos sociais como é o caso da CONAM, na 
área de habitação; como é o caso do CTE, na ocupação de terras; temos a 
CTB, na área sindical, temos JS, na área da juventude; a OBM, defendendo 
os direitos das mulheres; que tem como presidente nossa camarada Toinha 
e a UNEGRO que defende a igualdade racial e o direito das minorias no 
nosso País. Então, o PCdoB é um partido de fato, de militância, de base que 
sempre se posicionou em defesa do povo. O PCdoB em Roraima completa 
seus vinte e oito anos de existência e nos últimos anos vem ocupando espaço 
de fato nas cadeiras legislativa do Estado e nas Câmaras de Vereadores, 
com a eleição de parlamentares, sendo o terceiro partido mais bem votado 
nas eleições proporcionais de 2014, para Deputado Estadual, conseguindo 
quase dezoito mil votos para o partido, apresentando uma boa quantidade 
de candidatos oriundos dos movimentos sociais e da classe trabalhadora, o 
que muito nos orgulha. O PCdoB também faz parte do Governo Federal, 
do Governo Dilma e do Governo Lula, desde o primeiro momento fomos e 
somos base aliada desses governos e entendemos os avanços que ocorreram 
no Brasil nesses últimos doze anos através do Governo Federal, do Governo 
de Lula e de Dilma, apesar de reconhecermos também a necessidade de se 
fazer alguns ajustes em especial na economia e até na questão ética e moral 
pela forma com que vem sendo conduzida pelo governo, por parte de seus 
aliados, que compõem uma coalizão de forças de partidos para manter a 
governabilidade. Então, nós discordamos de posicionamentos de alguns 
aliados até do próprio PT, pela forma como vem conduzindo a política 
econômica do Brasil, tirando direitos trabalhistas garantidos à décadas e 
décadas, fazendo o jogo dos banqueiros e isso, não compactuam os e nem 
concordamos. Agora também temos elogios, como acabei de dizer que o 
Governo Federal avançou e avançou bastante em especial no atendimento 
às pessoas mais carentes, como por exemplo, o programa Minha Casa, 
Minha Vida, ampliação das universidades, o FIES, o PROUNI e outras 
ações do Governo Federal que passaria aqui horas e horas elencando. Nós 
participamos, enquanto partido, do governo federal assumindo o Ministério 
dos Esportes, o PCdoB que conduziu a copa do mundo em 2014 e tinha 
ainda a grande mídia, os partidos de oposição e a extrema direita torcendo 
para que desse errado a copa do mundo e foi um sucesso. Ninguém viu 
sequer uma notícia na mídia, seja qual mídia for, denunciando qualquer ato 
de irregularidade e corrupção envolvendo o Ministério dos Esportes ou o 
nosso partido à frente daquela pasta, que conduziu milhões e milhões de 
reais presidindo o maior evento de esportivo do mundo com grandes obras 
nos portos, ampliação de ruas, no metrô, tudo isso conduzido pelo PCdoB, 
agora na copa do mundo. Então, estava lá o PCdoB à frente desse processo 
que conduziu com excelência o evento sem ter nada que viesse a manchar 
a história do nosso partido. Atualmente, fazemos parte do governo federal 
assumindo o Ministério de Ciências e Tecnologia, cujo ministro é o camarada 
Aldo Rebelo, e, com certeza daqui a seis meses, teremos serviços a mostrar 
como fizemos à frente do Ministério dos Esportes. Roraima está inserido a 
este projeto junto ao Ministério de Ciências e Tecnologia, pois, recentemente 
o IACTI esteve em reunião com o Ministro de Ciências e Tecnologia, que 
assumiu o compromisso de dar uma atenção especial para Roraima a pedido 
do nosso partido, a pedido da Governadora Suely Campos, e, acreditamos 
sim que será um sucesso essa parceria entre o governo do estado e o governo 
federal, por meio do IACTI e através também do Ministério de Ciências e 
Tecnologia. Então, por tudo isso gostaria de parabenizar cada companheiro, 
cada camarada do nosso partido. Agora, temos um grande desafio, pois, pela 
primeira vez o PCdoB está assumindo um governo estadual, que é o governo 
do Maranhão, onde já fizemos muita coisa acontecer naquele Estado, o PCdoB 
juntamente com seus aliados derrotou a família Sarney que tinha o poder 
há mais de cinqüenta anos naquele estado, um dos estados mais pobres do 
Brasil com o menor IDH do Brasil e hoje com a política do Flávio Dino vai 
melhorar esse IDH, inclusive, já apresentou ações concretas que vieram de 
encontro ao anseio popular. Quero aqui dizer aos conterrâneos maranhenses 
que o Maranhão está em boas mãos, nas mãos de um camarada do PCdoB 
que com certeza fará diferença que poderá ser notada em poucos anos, dando 
um novo rumo àquela população tão sofrida. Essa é uma preocupação nossa 
enquanto maranhense, enquanto descendente de maranhense e pela relação 
que existe entre o Estado de Roraima e o Estado do Maranhão.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira – 
Deputado Soldado Sampaio, gostaria de parabenizar seu partido pelo seu 
quase centenário de vida e luta pelo Brasil afora, com uma história honrada 
e com parlamentares exemplares, e dizer que o partido é um parceiro de 
primeira hora que está ajudando o Brasil com políticas públicas, dos quais 
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que a Assembleia esteja cada vez presente, mas, também para que ela atue no 
sentido de dar condição para que as pessoas tenham maior conhecimento e 
desempenhem melhor suas atividades de uma forma mais tranqüila. Então, era 
só para dizer que a ideia do Presidente já comunga com essa solicitação que 
o senhor está fazendo, pois já houve uma reunião na quinta-feira passada e 
que o Presidente, quando receber esse cronograma detalhado, vai reunir todos 
os Deputados para não só comunicar como, também, para fazer o convite a 
todos para que acompanhem e participem como palestrantes, levando as suas 
Comissões, enfim, para que todos contribuam da melhor forma possível. Era 
o que gostaria de contribuir com a sua fala. Obrigada.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua – Quero de 
público, agradecer e também parabenizá-la pelo excelente trabalho à frente 
da ESCOLEGIS, pois em equipe que está dando certo não se mexe, esse foi o 
entendimento da atual Mesa Diretora. É interessante saber que a Assembleia 
tem criado mecanismo de se colocar à disposição do povo, com seu trabalho e 
ações. Defendo o fortalecimento dessas instituições. Defendo que possamos, 
cada dia mais, priorizar isso enquanto política da Mesa diretora, do Plenário 
da Casa. Mas, também, acho que se nós parlamentares tivermos o contato 
direto lá no interior, sentindo, seria melhor, pois uma coisa sou eu mandar 
meu assessor, outra, é o Deputado sentir as necessidades do cidadão. Essa 
é a intenção da Sessão Itinerante, para que possamos fazer essas discussões 
pelo menos uma vez por ano nos Municípios do interior do Estado. Era esse 
o pedido que queria colocar à Mesa Diretora. E por fim, Senhor Presidente, 
quero pedir apoio do Plenário, da CCJ, para desarquivar um projeto de minha 
autoria, que foi apresentado anos anteriores, que trata de um exame simples 
que faz a diferença na vida de quem precisa, é um exame chamado Teste do 
Coraçãozinho. Isso é uma realidade em muitas unidades da federação e nós 
queremos que esse projeto volte a tramitar na Casa para que essa também 
seja a nossa realidade. É um exame igual ao teste do pezinho, um exame 
que mede o oxigênio no coração da criança e consegue fazer um diagnóstico 
prematuro para saber se aquelas crianças têm algum problema de saúde. 
Com certeza, teremos muito mais eficiência no tratamento das crianças que 
estiverem doentes. Com isso poderemos salvar várias vidas e reduzir vários 
custos para o Governo. Esse exame não é caro e é muito simples, basta a 
boa vontade do Governo. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Jânio Xingú) – Não havendo mais Orador 
para o Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia.
 Discussão e votação em segundo turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 005/15, que “altera a Lei Complementar n° 221, de 09 de 
janeiro de 2014, que dispõe sobre o Novo Código de Organização Judiciária 
do Estado de Roraima”, de autoria do Tribunal de Justiça.
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, passamos 
para votação. A votação será nominal, informo aos  Senhores Deputados que 
votando “não” estarão rejeitando o Projeto e votando “sim” estarão aprovando 
a matéria. Lembrando que a matéria precisa de 13 votos favoráveis.
 Solicito a Senhora Primeira-Secretária que proceda à chamada 
nominal dos Senhores Deputados.
 A Senhora Primeira Secretária (Lenir Rodrigues) – procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – A 
liderança pede que votem “Sim”.
 O Senhor Presidente (Jânio Xingú) – Dou por aprovado por 
unanimidade Projeto de Lei Complementar nº 005/15.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convido os membros da 
Comissão Especial Externa criada através da Resolução nº 005/15, alterada 
pela Resolução nº 014/15, que tem como fim acompanhar a elaboração dos 
planos emergenciais no sistema prisional na rede pública de saúde do Estado 
de Roraima para a reunião Extraordinária desta Comissão, que acontecerá 
hoje, dia 25/03, às 14:30 horas, na sala de reuniões do Plenário Noêmia 
Bastos Amazonas, para ouvir os senhores Adriano de Almeida Corinte e 
Kalil Gilbran Linhares Coelho, Secretário de Estado da Saúde. Informo que 
o Senhor Josué dos Santos Filho, Secretário de Estado da Justiça e Cidadania 
enviou ofício comunicando que não poderá comparecer à reunião.
 O Senhor Presidente (Jânio Xingú) – Não havendo mais nenhum 
Deputado que queira usar de Explicações Pessoais e não havendo mais nada 
a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 26 à hora 
regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, George Melo, Izaías Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 26/03/2015

acompanha sabe disso, diariamente estão sendo levadasàs Comissões e 
a tribuna a necessidade de uma reforma política, em especial diante dos 
escândalos de financiamentos de campanha, o PCdoB está em uma campanha 
aguerrida em todos Estados defendendo essa reforma política, um item 
que nós não abrimos mão é o fim de financiamento de campanha por parte 
de empresa, é inadmissível, porque uma empresa que não vota, não tem 
personalidade física, é apenas uma pessoa jurídica, possa intervir de fato 
com o seu montante, milhões e milhões de reais, no cenário político. Temos 
percebido grande empresas que tiram cotas do seu lucro ou até constroem 
caixas 2 superfaturando obras dentro do Governo e quando chega época de 
campanha a empresa chega e banca 2, 3, 4 candidatos, banca Senador, banca 
Deputado, banca Governador, tudo, e, aquele parlamentar durante esses 4 
anos vai estar a serviço daquela empresa. Então, assim como acontece em 
outras repúblicas, em outras democracias é apenas o cidadão comum com 
sua militância, com sua disponibilidade em ajudar, que dá um certo valor 
mínimo para que ele possa chegar lá e contribuir com o candidato. Então, nós 
defendemos o fim do financiamento por parte de pessoas jurídicas no processo 
eleitoral. Outro ponto que temos para ser discutidos e para isso conclamo 
todos parlamentares, todos partidos e todas as lideranças aqui presentes, 
para nós fazermos um esforço para que a reforma política aconteça. Outro 
tema que eu quero trazer, é que e encaminhei à Mesa Diretora desta Casa, 
um Projeto solicitando da Mesa Diretora, que aprecie e coloque ao plenário 
para que esta Casa possa de fato realizar Sessões itinerantes no próximo ano. 
Eu estou fazendo um encaminhamento a Mesa Diretora, ao Presidente Jalser, 
pedindo, que nem tanto este ano, porque não foi colocado no orçamento da 
Casa e não quero fazer nenhuma ingerência aqui criar alguma despesa, mas, 
talvez se houvesse boa vontade, daria para fazermos um esforço e realizar 
algumas Sessões itinerantes ainda no segundo semestre, mas, gostaria de 
pelo menos a partir do ano que vem, esta Casa possa ir de encontro ao 
povo e fazer duas ou três sessões itinerantes. Inclusive, coloquei na minha 
indicação para que a gente pudesse usar os critérios estabelecidos pelo MDA, 
Ministério de Desenvolvimento Agrário, que criou os territórios da cidadania 
e dividiu o Estado em quatro territórios. Então, gostaria que através desta 
Casa, possamos levar o Legislativo de encontro ao povo, dando oportunidade 
de falar para a população que mora nas vicinais e não pode vir assistir uma 
Sessão aqui ou trazer uma sugestão para algum parlamentar, alguma queixa da 
sua vicinal sobre a sua qualidade de vida. Então, a Assembleia estabeleceria 
uma data e faria uma campanha de divulgação e levaria os Deputados para 
colher informações e apelos junto a nossa gente para com esses elementos 
encaminhar os anseios do povo para o Governo do Estado. Então, estou 
pedindo para que esta Mesa Diretora, faça uma discussão e traga ao Plenário, 
senão para este ano, mas para o ano que vem, a ideia de fazer as Sessões 
Itinerantes, assim como já houve na gestão do Deputado Mecias, em todo o 
Estado. Isso é saudável, é salutar e nos aproxima do povo, pois precisamos 
aprender a ouvir o povo no dia a dia. Em especial, Deputada Ângela, quando 
se tratar do PPA, quando se tratar de LDO, LOA. Aqui construímos um 
orçamento de quase três milhões de reais ouvindo os técnicos burocráticos 
da SEPLAN, a equipe de Governo, a Comissão de orçamento, mas, não 
abrimos uma discussão, acho que deveria haver dentro do Governo um 
Orçamento Participativo e, nesta Casa também, deveria haver a construção 
de uma peça orçamentária tanto da LOA como o PPA, que vem agora no 
próximo semestre, com a sugestão do povo, com sua participação, para só 
assim sabermos o que o povo quer e como o povo quer que esses recursos 
sejam aplicados, dando-lhe ciência das limitações que o Governo encontra. 
O Governo precisa abrir essa caixa preta que é o Orçamento e colocá-lo à 
disposição do nosso povo. Inclusive, nós também, enquanto parlamentares 
que temos as emendas impositivas, e poderíamos direcioná-las ouvindo essas 
pessoas e essa gente que tem muito a contribuir. Por isso, quero aqui pedir à 
Mesa que analise com muito carinho a Resolução que trata sobre as Sessões 
Itinerantes.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Ângela Portella – Obrigada 
Deputado. O Senhor sempre muito atuante, e pertinente nas suas colocações, 
mas eu pedi para intervir porque na quinta-feira passada, eu participei de 
uma reunião com o Presidente desta Casa, Deputado Jalser, onde estavam 
reunidos todos os Diretores e, também, todos os responsáveis pelos segmentos 
de atendimentos desta Casa, que são o PROCON, CHAME, a Escola 
do Legislativo, o Cerimonial, enfim. Sabe qual era o teor dessa reunião? 
Exatamente, elaborar para elaborarmos um cronograma, já iniciando no mês 
de abril, para levar a Assembleia a todos os Municípios de forma Itinerante, 
levando atendimento de todos esses segmentos, mas, também, divulgando 
os trabalhos e as leis que foram aprovadas nos últimos meses, esclarecendo 
dúvidas da sociedade, levando cursos, informações para a população, para 
as Câmeras, Prefeituras e seus servidores, no sentido de que esses servidores 
e também seus Parlamentares, tenham maior conhecimento de todos esses 
aspectos de elaboração de processo legislativo, elaboração de projetos para 
captação de recursos, a questão do orçamento, do LOA, do PPA, enfim, para 
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