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George Melo (PSDC) -  Presidente
Jorge Everton (PMDB) -  Vice-Presidente
Coronel Chagas (PRTB) Membro
Lenir Rodrigues (PPS) -  Membro
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Izaias Maia (PRB) - Membro
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2º – Oleno Matos (PDT)
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Soldado Sampaio (PC do B) - Membro

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde
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Masamy Eda (PMDB) - Membro
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Comissão de Defesa do Consumidor
Chico Mozart (PRP) - Presidente
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Coronel Chagas (PRTB) - Membro
Evangelista Siqueira(PT)  - Membro
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Ângela Águida Portella  (PSC) - Presidente
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Odilon Filho (PEN) - Membro
Soldado Sampaio (PC do B) - Membro
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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - ATOS DA CPL

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

COMUNICADO
PROCESSO: 0024/ALE/2015
NATUREZA: CONCORRÊNCIA SRP nº 002/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada em serviços de locação 
de veículos automotores, com e sem motorista, para atender a esta ALE-
RR e seus anexos. 

A Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, através 
da Comissão Permanente de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, 
notifica a empresa RBE – RIO BRANCO EMPREENDIMENTO 
LTDA-ME, CNPJ: 04.278.785/0001-10, que a empresa ASATUR 
TRANSPORTE LTDA,  CNPJ: 12.117.963/0001-59, protocolou recurso 
contra a decisão que à classificou em 1º lugar. Nos termos do artigo 109 
da Lei nº 8.666/93 os interessados poderão se manisfestar no prazo de 
5(cinco) dias úteis. 

As empresas interessadas deveram comparecer na sala da CPL 
da ALE-RR sito à Avenida Nossa Senhora da Consolata, 897 - Bairro 
Centro - Boa Vista-RR, para tomarem ciência do teor recurso no horário 
de 8h às 13 h. Vista dos autos franqueada aos interessados. 

Boa Vista-RR, 16 de junho de 2015
Verona Sampaio Rocha Lima                                            

Presidente / CPL

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

COMUNICADO
PROCESSO: 0044/ALE/2014
NATUREZA: CONCORRÊNCIA SRP nº 004/2015
OBJETO: Contratação de empresa especializada no serviço de recarga/
manufatura de cartuchos e toners para impressoras, para atender a ALE/RR, 
conforme especificações e condições contidas neste Edital e seus anexos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Roraima, através da Comissão 
Permanente de Licitação, nos termos da Lei nº 8.666/93, torna publico 
para conhecimento dos interessados que após analise das propostas de 
preços do Certame em epígrafe, a empresa P RODRIGUES NETO-ME, 
CNPJ: 04.897.893/0001-70 apresentou o menor preço nos itens 1, 2, 3, 
4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 22, 23 e 
24 do Lote I, a empresa D PEREIRA DOS SANTOS EIRELI – ME, 
CNPJ: 19.289.344/0001-90 apresentou o menor preço nos itens 25, 26, 
27, 28 e 29 do Lote I e nos itens 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 16, 17, 18, 
19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28 e 29 do Lote II e a empresa M L 
P COSTA EPP, CNPJ: 07.217.926/0001-82 apresentou o menor preço 
nos itens 1, 2, 11, 12, 13 e 14 do Lote II. Nos termos do artigo 109 da 
Lei nº 8.666/93 os interessados poderão interpor recurso no prazo de 
5(cinco) dias úteis. 
Vista dos autos franqueados aos interessados na sala da CPL da ALE-RR sito 
à Avenida Nossa Senhora da Consolata, 897 - Bairro Centro - Boa Vista-RR. 

Boa Vista-RR, em 16 de junho de 2015.
Verona Sampaio Rocha Lima                                            

Presidente/CPL

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

ERRATA A RESOLUÇÃO DE DESIGNAÇÂO
 Retificamos a Resolução Nº 204/2015 publicada no diário da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 16 de Junho do ano 
em curso, Edição Nº 2074.
Onde se lê: 
Contratado: MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA  Gestor de 
Contrato:  Roosevelt Aldeir Guedelha de Freitas Filho Matrícula 01300
Contratado: VIRTUALDOCS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA – ME  
Gestor de Contrato: Elissan Paula Rodrigues Matrícula 13416
Leia-se: 
Contratado: MENE E PORTELLA PUBLICIDADE LTDA. Gestor de 
Contrato: Elissan Paula Rodrigues Matrícula 13416
Contratado: VIRTUALDOCS GESTÃO DOCUMENTAL LTDA – ME 
Gestor de Contrato: Roosevelt Aldeir Guedelha de Freitas Filho Matrícula 
01300

  Palácio Antônio Martins, 16 de Junho de 2015
                                 Niura Cardoso de Souza
                           Superintendente Administrativa

ERRATA A RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO
Retificamos a Resolução Nº 205/2015 publicada no diário 

da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 16 de Junho 
do ano em curso, Edição Nº 2074.

Onde se lê: no período de 16.06 a 21.06.2015
Leia-se: no dia 17.06.2015
  Palácio Antônio Martins, 16 de Junho de 2015

Niura Cardoso de Souza
Superintendente Administrativa

R E S O L U Ç Ã O Nº 206/2015
 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 FERNANDO 
HEDER NOGUEIRA Matrícula 13889, EDNALDO SOARES DE 
MENDONÇA Matrícula 11791 e ANDRÉ PARAGUASSU DE 
OLIVEIRA CHAVES Matrícula 14971 para viajarem com destino 
ao município de Amajari, no período de 16.06 a 19.06.2015, com a 
finalidade tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, a 
serviço deste Poder.
               Palácio Antônio Martins, 16 de Junho 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 207/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com 
a Resolução 008/09.

RESOLVE
 TORNAR  SEM EFEITO a Resolução nº 198/2015, 
publicada no Diário da Assembleia, Edição nº 2071, de 08 de Junho 
do ano em curso, que autorizava o afastamento Excelentíssimo Senhor 
Deputado ANTONIO MECIAS PEREIRA DE JESUS para viajar com 
destino a cidade de Brasília-DF.
 Palácio Antônio Martins, 16 de Junho 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 208/2015
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 ÉLLISAN 

PAULA RODRIGUES Matrícula 13416, FRANCIMEIRE TELES 
LIMA  Matrícula 16068, YASMIM IARA LIMA GUEDES 17361 e 
RONDINELLE SBELL Matrícula 11746 para viajarem com destino ao 
município de Rorainópolis, no dia 17.06.2015, com a finalidade tratarem 
de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste Poder.

               Palácio Antônio Martins, 16 de Junho 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 209/2015
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 CYNEIDA 

MENEZES CORREIA Matrícula 16949 e JOSÉ ROMANO DOS 
ANJOS NETO Matrícula 16231 para viajarem com destino a cidade 
de Manaus - AM, no período de 17.06 a 19.06.2015, com a finalidade 
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ATOS LEGISLATIVOS

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO

tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais, a serviço deste 
Poder.

Palácio Antônio Martins, 16 de Junho 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 210/2015
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 da servidora JANAÍNA 

AMALIA FERREIRA TEIXEIRA Matrícula 12300 para viajar com 
destino ao município de Rorainópolis, no dia 16.06 a 21.06.2015, com 
a finalidade tratar de assuntos inerentes às atividades funcionais, a 
serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 16 de Junho de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário
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PROJETO DE LEI 
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PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO
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INDICAÇÕES
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DOCUMENTOS RECEBIDOS
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ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO NONO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia três de junho de dois mil e quinze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quadringentésima 
quinta Sessão Ordinária do quadragésimo nono Período Legislativo da 
sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
O Senhor Presidente em exercício, Deputado Coronel Chagas, so-
licitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, 
proceder à verificação de quórum. Havendo quórum regimental, sob a 
proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, 
Deputado Francisco Mozart, à leitura da Ata da Sessão anterior, a 
qual foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Expediente. RECEBIDO 
DOS DEPUTADOS: Indicação s/nº de 01/06/15, do Deputado 
Oleno Matos, encaminhando ao Governo do Estado, Solicitação de 
Adaptação de Brinquedos e Equipamentos, em no Mínimo 5%, dos 
Parques que estejam sob a responsabilidade do Governo do Estado 
de Roraima, às necessidades das pessoas com deficiência ou com 
mobilidade reduzida e identificá-los, para possibilitar sua utilização 
por estas pessoas, tanto quanto tecnicamente possível. Ofício nº 039 
de 25/05/15, do Deputado Evangelista Siqueira, para a comissão de 
Ciência, Tecnologia, Relações Fronteiriças e Mercosul da ALE, soli-
citando realização de Audiência Pública. Ofício nº 006 de 02/06/15, 
do Deputado Mecias de Jesus, Presidente da Comissão de Terras 
Colonização e Assuntos Indígenas, indicando o nome do Deputado 
Naldo da Loteria, para participar, com direito a voz e voto na deli-
beração do Projeto de Lei 024/15 – que “Dispõe sobre as Diretrizes 
Orçamentárias para o exercício de 2016 e da outras providências”. 
Projeto de Lei s/nº de 02/06/15, do Deputado Naldo da Loteria, dispõe 
sobre a Corrida Internacional 05 de Outubro e dá outras providências. 
DIVERSOS: Ofício nº 33 de 27/05/15, da Escola Estadual Henrique 
Dias, localizada no município de São João da Baliza, solicitando 
parceria desta Casa Legislativa para implantação do Projeto Pequeno 

Cidadão na referida Escola. Segue em anexo, cópia do Projeto. Co-
municado nº AL100939 e AL100940 de 21/05/15, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, comunicando liberação 
de recursos financeiros. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para pauta da 
Ordem do Dia, discussão e votação, em segundo turno, do Projeto 
de Lei Complementar nº 006/15, que “Altera e acresce dispositivos 
normativos à Lei Complementar nº 185, de 15 de setembro de 2011, 
que dispõe sobre a instituição da Fundação Rio Branco de Rádio e 
Televisão - FUNDALEGIS, vinculada à Assembleia Legislativa do 
Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Mesa 
Diretora. Em seguida, o Senhor Presidente colocou o Projeto em 
discussão e votação com suas emendas, sendo aprovado, em segun-
do turno, por dezesseis votos favoráveis, nenhum voto contrário e 
nenhuma abstenção. Após, atendendo a Requerimento nº 029/15, de 
autoria do Senhor Deputado Evangelista Siqueira, aprovado anterior-
mente, o Senhor Presidente transformou a Sessão em Comissão Geral, 
oportunidade em que esta Casa fará discussão sobre o tema “Produ-
ção de energias renováveis em Roraima”. Alcançada a finalidade da 
Comissão Geral, o Senhor Presidente retomou os trabalhos na fase 
em que se encontravam. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: não houve. 
E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente encerrou a 
Sessão e convocou outra para o dia 9 de junho, à hora regimental. 
Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, George Melo, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno 
Matos, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Aprovada em: 04/06/2015

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2394ª SESSÃO, EM 06 DE MAIO DE 2015.

49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
 Às nove horas do dia seis de maio de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima nonagésima quarta 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 que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) - 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, (Naldo da Loteria) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente: 
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 - Projeto de Lei s/nº, de 29/04/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, que permite, no âmbito do Estado de Roraima, a realização 
de eventos denominados rodeios, vaquejadas e corridas de cavalo.
 - Projeto de Lei s/nº, de 29/04/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, que autoriza à Secretaria Estadual de Saúde, junto com a 
Secretaria Estadual de Educação, a implantação do Programa de 
Prevenção às Verminoses nas Escolas da Rede Pública Estadual.
 Projeto de Lei s/nº, de 29/04/15, do Deputado Marcelo 
Cabral, que cria o Programa de Conscientização e obriga a Inclusão e 
Reserva de Vagas na Rede Pública e Privada de Educação, no Estado 
de Roraima, para Criança e Adolescente com Transtorno do Espectro 
Autista.
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 Memorando nº 019, de 05/05/15, do Deputado Masamy 
Eda, comunicando que, no período compreendido entre o dia cinco 
(após as 12h) e o dia oito de maio de 2015, estará ausente das Sessões 
Plenárias.
 Ofício nº 02/15, de 04/05/15, do Deputado Zé Galeto, 
comunicando sua ausência nesta Augusta Casa por 15 (quinze) dias, 
a contar do dia 4 de maio de 2015, conforme Atestado Médico em 
Anexo.
 Ofício nº 09/15, de 04/05/15, do Deputado Jânio Xingú, 
comunicando sua ausência nesta Augusta Casa por 15 (quinze) dias, 
a contar do dia 4 de maio de 2015, conforme Atestado Médico Anexo. 
 DIVERSOS: 
 Ofício nº 1.484/15, de 30 de abril de 2015, da Secretaria 
de Estado da Saúde – SESAU, para o Presidente da Comissão 
de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e Controle, 
encaminhando Relatório de Acompanhamento Mensal das Emendas 
Parlamentares.
 Carta nº 08288/15, de 06/05/15, da Associação Cultural dos 
Delegados da Polícia Federal para Democracia – Revista Artigo 5º, 
propondo uma parceria com esta Casa e disponibilizando publicação 
na Revista para divulgação.
 Carta nº AL-P-261, de 23/04/15, da Assembleia Legislativa 
do Estado do Piauí, reiterando convites para mobilização do Conselho 
de Presidentes de Assembleias Legislativas.
 Convite Circular nº 02/15, de 29/04/15, da Associação das 
Assembleias Legislativas da Amazônia – Parlamento Amazônico, 
convidando o Presidente e os demais Pares desta Assembleia 
Legislativa a participarem da Assembleia Geral, a ser realizada às 
10 horas do dia 11 de junho de 2015, no Centro de Convenções de 
Vitória-ES. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Deputado (Naldo da Loteria) 
– Senhor Presidente, era o que constava no Expediente.
 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 Deputado (Naldo da Loteria) 
– Senhor Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente. 
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados,  público presente,  bom-dia.  Hoje quero 
manifestar minha preocupação com a paralisação no Centro Estadual 
de Equoterapia Vidal de Magalhães. Deputado Oleno, até dezembro de 
2014 as atividades da Equoterapia estavam funcionando normalmente. 
Teve férias para os praticantes, festa de confraternização. Então, 
não há o que se falar, Deputado Evangelista, não se pode dizer 
que o Governo novo recebeu o centro sem funcionamento. Os pais 
já recorreram a todos os órgãos envolvidos. O Centro Estadual 
de Equoterapia Vidal de Magalhães que funciona no Parque de 
Exposições é o melhor centro de equoterapia do norte do Brasil, até 
dezembro estava funcionando com fonoaudiólogos, fisioterapeuta, 
pedagogos, psicólogos, professores, militares da cavalaria, os animais 
alimentados, com cento e oito praticantes, com servidores capacitados 
que foram removidos, distribuídos, sabe Deus para onde, depois de 
anos e anos de investimento na equoterapia no Estado, e o Deputado 
Coronel Chagas conhece muito bem o Centro de Equoterapia, estava 
funcionando com todos os órgãos envolvidos, como: Polícia Militar, 
SETRABES, Secretaria de Educação, SESAU, todos cumprindo 
com o que estabelece o Termo de cooperação técnica. O centro de 
equoterapia e, como tal, faz parte de uma política de Estado, não 
é uma atividade de governo para ele poder mudar o nome, é uma 
política de estado, não é uma escola, não é um hospital, é um centro 
de tratamento. Para vocês terem uma idéia da gravidade do problema, 
um jovem que já estava trabalhando, porque não surtava mais, estava 
recebendo o tratamento devido. Agora, já está dando problemas no 
trabalho porque não retomaram as atividades este ano. Colocaram um 
gestor novo e nada de começarem as atividades, prometeram para os 
pais que iniciariam em fevereiro, depois prometeram para primeiro 
de abril, inclusive, os pais até disseram que não queriam dia primeiro 
de abril porque é o dia da mentira. Então, mudaram para dia quatro 
de abril, e até agora nada. Estão presentes nas galerias o Luciano e 
o Edinho que são pais de alunos do centro, estão sofrendo porque 
as atividades não retornam, por isso seus filhos não estão tendo o 
devido atendimento. Os empresários e comerciantes daqui fornecem 
as vacinas, a ração dos cavalos, doam cavalos, os pais também 
compram cavalos. Tem pai, como o Edinho, que está nas galerias, tem 
cavalos no sítio dele para fazer o tratamento da sua filha, mas isso 

não é equoterapia. Equoterapia é o tratamento com os profissionais 
qualificados. O que está acontecendo por lá é que professores como, 
por exemplo, a professora Dioneide que tem vinte anos de serviço e 
fez cursos em Brasília, São Paulo, na Bahia mas, como não faz parte 
de um grupo político, não pode permanecer na Equoterapia, tem que 
ir para a sala de aula em outro canto. A equoterapia é uma política de 
estado, seu responsável não é a secretaria de educação, a cavalaria, a 
SESAU nem a SETRABES. Seu responsável, são todos esses órgãos 
em conjunto, que têm a responsabilidade de dar qualidade de vida a 
108 pessoas, 108 vidas que estão em suas mãos. Temos o exemplo 
de uma praticante da equoterapia, paraplégica, que já estava dando 
os primeiros passos, mas agora, com a interrupção do tratamento, 
não está andando mais e simplesmente estão em depressão. Já falei 
hoje com o Deputado Brito Bezerra para reunirmos coragem de 
gritar, de ver, de articular para que o centro retome as atividades 
imediatamente! São vidas que estão sendo desperdiçadas. Então, aqui 
não é denuncismo não! É um alerta, nós queremos que os gestores 
que são novos nas pastas, não sabem o que é equoterapia, não sabem 
da importância para essas pessoas. Isso tem que ser uma política de 
governo, tem que ser de Estado, e não de governo! A de governo 
é aquela que a gente pega, muda o nome e faz, dizendo que é uma 
coisa nova, Não! Isso é uma política de Estado, é tratamento de 
saúde. Então, eu acredito que não cabe que as pessoas digam que as 
atividades estejam paradas, estavam de férias como qualquer outro 
centro educativo. E lá é um misto, porque não é escola nem hospital, é 
um centro de tratamento que funciona como se fosse escola, funciona 
como calendário escolar. Hoje, são 6 de maio, porém as atividades não 
retomaram, e esses pais estão esperando. Nós vamos convocar uma 
reunião específica para isso, com a Comissão de Educação, Desporto 
e Saúde. Peço apoio para que possamos intermediar mais uma vez 
essa política pública tão importante. Acredito que o tratamento 
retome imediatamente, e não é um órgão responsável, a equoterapia 
nasceu na Polícia Militar, na cavalaria, mas todos esses órgãos são 
necessários para o funcionamento, é uma atividade multidisciplinar. 
Então, devido à importância desse centro de tratamento é que nós 
estamos pedindo ajuda dos Deputados comprometidos com essa 
atividade, cuja importância, conhecem e sabem disso e que possam 
intermediar o início imediato da equoterapia.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – 
Faço minhas as suas palavras com relação ao retorno imediato dos 
trabalhos do centro de equoterapia. Mas, quero fazer um adendo, já 
que foi citada a Comissão. Eu fui membro do Conselho estadual de 
pessoas com deficiências, temos relatórios com inúmeras denúncias, 
inclusive de servidores e militares que trabalham com equoterapia, do 
descaso com a alimentação dos animais, com algumas ações que eram 
implementadas no centro. Então, quero aproveitar a oportunidade 
para solicitar à Comissão que requeira do Conselho Estadual todo 
material, relatórios sobre a situação, eu acredito que ainda tenha, 
relacionado a 2013 e 2014, quero dizer que tenha a certeza que pode 
contar com meu apoio, e também com o apoio dos Deputados da 
bancada do Governo. Será possível retomar a atividade, como bem 
a Senhora falou, não é uma política de governo, é uma política de 
Estado, permanente, mas, quando interrompida, causa uma série de 
fatores que pode levar à irrecuperabilidade do paciente. Então, conte 
com a gente, mesmo eu não estando na Comissão.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo 
– Quero parabenizar Vossa Excelência pelo pronunciamento, eu 
entendo que não só esses projetos, mas tantos outros que são voltados 
para as crianças especiais do nosso Estado, são de muito valia! 
É importante que essas crianças continuem obtendoa auto estima 
que esses projetos oferecem. Conheci esse programa, fomos com 
a Secretária de Educação, juntos, percebia-se nos olhos daquelas 
crianças que não tinham nenhum motivo para viver. Mas, havia uma 
grande mudança, se percebeu quando a gente chegou à equoterapia, 
vimos os olhos daquelas crianças brilharem. Então, eu acho que isso 
estimula a gente, nós que temos tudo na vida, temos saúde, e todos 
os membros funcionando, mas muitas das vezes a gente não dá valor 
a pequenos gestos e ações. Então, a equoterapia não serve só para 
isso, é também para nos tornar mais humanos e esforçados no trabalho 
público junto ao nosso semelhante. Então, Vossa Excelência está de 
parabéns, tem que ser chamado o poder público, para isso cabe um 
convite ao Secretário de Educação, à nossa Casa para, conjuntamente, 
discutirmos uma ação, ela não é tão pequena no nosso Estado. Quero 
parabenizar Vossa Excelência pela grande sacada desta manhã, ao 
manifestar Vossa preocupação por essas crianças que precisam desse 
atendimento.
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 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas- 
Quero me somar aos demais colegas que lhe apartearam sobre a 
importância do assunto que trouxe a este plenário no dia de hoje, 
referente ao Centro de Equoterapia, é um programa de Estado, 
conduzido pela Polícia Militar em parceria com a Secretaria de 
Educação e outros órgãos. Este centro de tratamento prestava um 
grande serviço a dezenas de famílias, a pessoas com problemas 
de saúde, comprovadamente a equoterapia auxiliar é importante 
na recuperação para melhor qualidade de vida dessas pessoas, e 
infelizmente hoje está parado. Isso em razão de remanejamento de 
cargo e pessoal, os animais usados, que são da cavalaria da Polícia 
Militar, se não forem usados, perdem todo o investimento que foi 
feito, já recebemos também informações sobre isso eu acredito que é 
hora de convidarmos a Secretaria de Educação, o Comando da Polícia 
Militar e demais órgãos envolvidos nisso, para cobrarmos a retomada 
do procedimento.  Parabéns!
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, continua – Gostaria 
de dizer também que o atendimento ocorre uma vez por semana, 
e é de 30 minutos, mas esses 30 minutos valem uma vida. Quero 
também registrar a presença dos pais, e dizer que já estive com o 
Deputado Brito Bezerra, que se comprometeu conosco para fazer a 
intermediação junto com a Comissão de Educação Saúde e Desporto, 
propondo o início, de imediato, das atividades. Nós da Comissão 
vamos também trabalhar para começarmos as atividades. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jalser Renier – Na 
verdade eu quero, aqui, parabenizar Vossa Excelência e dizer que 
no ano passado estive por duas vezes no centro de equoterapia, bem 
como nos anos anteriores, observeiali uma família de profissionais 
todos interagindo com as pessoas que ali estavam. E recordo-me que 
um dos apelos dos servidores ehavia funcionários trabalhando ali por 
serem comissionado, existiam outros que iam trabalhar para prestar 
um serviço social. Naquele primeiro momento, eu me lembro que o 
sonho deles era vir para Boa Vista, porque quando a Polícia Rodoviária 
Federal fazia barreira no Cauamé, os pais daquelas crianças que iam 
para o Centro de Equoterapia, geralmente ficavam com suas motos 
presas, seus carros detidos porque não tinham condições de pagar 
a documentação do seu carro ou de sua moto. Enfim, mesmo diante 
de todas essas dificuldades, eles levavam seus filhos para poderem 
fazer aquele trabalho de reabilitação. E, lembro que o sonho deles era 
vir para o Parque Anauá para que no seu espaço físico se criasse o 
Centro de Equoterapia para que eles tivessem uma maior comodidade, 
porque o Estado não dispunha de um ônibus para transportar esses 
pacientes. Nós fizemos até uma emenda para a Secretaria Estadual de 
Educação para fortalecer e melhorar as instalações físicas do Centro 
de Equoterapia. Então, na verdade foi triste quando o Governo tomou 
a decisão de fechar o Centro. Eu gostaria de solicitar ao Deputado 
Brito que fizesse um pedido especial à Governadora. Tenho certeza 
que se ela for, hoje, ao Centro de Equoterapia, verá que ali existem 
profissionais que realizam um trabalho magnífico, porém a maioria 
dos profissionais que trabalhavam lá foram demitidos. Hoje, nenhum 
deles faz parte do quadro funcional do Governo. E o centro era ligado 
à Secretaria Estadual de Educação. Por essa razão, quero, aqui, me 
solidarizar com Vossa Excelência, sobretudo com a observação que 
Vossa Excelência aponta para um importante centro de reabilitação, 
bem como atitude de solidariedade com a pessoa humana. Muito 
obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral 
-  Quero parabenizar  Vossa Excelência pelo pronunciamento 
ao evidenciar sua preocupação com a equoterapia, que é muito 
importante. Destaco ainda que esse trabalho não seja somente com o 
paciente, mas também com sua família que precisa de apoio. Essas 
famílias quando colocam seus filhos, percebem que a equoterapia 
realmente dá resultado. Fico muito triste, por esse Governo acabar 
com esse centro, pois essa terapia é fundamental, é essencial para as 
famílias que necessitam de apoio para melhorar a vida de seus filhos. 
Quero dizer que Vossa Excelência quando foi Secretária de Estado 
cuidou daquele centro, agora compartilhar da sua preocupação em 
reativá-lo. Como o Deputado Jalser destacou, Deputado Brito, Vossa 
Excelência como líder do Governo tem como resolver essa situação. 
Essas famílias necessitam de apoio, pois a terapia de seus filhos foi 
paralisada, e agora terá que começar tudo novamente. Muitos não 
têm condições de pagar uma terapia, quem dava esse suporte era o 
Governo do Estado. Parabenizo Vossa Excelência, estamos juntos 
nessa iniciativa, Deputada.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Francisco Mozart 
– Queria parabenizar a Deputada Lenir pelo seu posicionamento, a 

Senhora já foi Secretária de Educação e conhece como ninguém o 
Centro, e falo com propriedade, acredito que cada um de nós tem 
algum amigo que faz parte do centro. Eu faço parte de um moto clube 
e todo ano fazemos a arrecadação de brinquedos e os levamos para 
aquelas crianças. É nesses momentos que a gente pode ver a felicidade 
daquelas crianças, é uma pena que aquela alegria seja momentânea, só 
durante o natal. Nós fazemos a nossa parte, é interessante que nós nos 
solidarizemos junto com a Senhora, visando oferecer uma qualidade 
de vida melhor para aquelas pessoas. Obrigado pela oportunidade.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Minha digníssima Deputada Lenir, a preocupação de Vossa Excelência 
é de extrema importância. E neste sentido, em contato com a Secretária 
de Educação, através da liderança do Governo, ela já me garantiu que 
está sendo analisada a documentação de profissionais qualificados 
e habilitados para trabalhar na equoterapia, são eles os psicólogos, 
fisioterapeutas, enfim os profissionais que atuam nessa área, como 
também uma parceria que existia antes com a Polícia Militar. A Polícia 
Militar, através da cavalaria, cuidava desses animais, fornecia rações, 
enfim. E, depois que o processo foi interrompido o fim no Governo 
passado, não foi possível mais que este Governo...
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua – Deputado, 
é porque você não ouviu o meu pronunciamento desde o começo. 
Deputado, realmente, o pai tem razão, havia atividades que se 
desenvolviam normalmente, o pronunciamento do Deputado Francisco 
Mozart é verdadeiro, o moto clubefez o encerramento das atividades 
do clube, que funcionava normalmente. Independentemente da 
cavalaria terorçamento ou não, davam as rações, as vacinas, os pais 
compravam cavalos, outras pessoas faziam doaçõesde cavalos.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra – 
Para concluir, Deputada, quero dizer que a informação que eu tive 
é que em janeiro não funcionou, em fevereiro não funcionou, parou 
no governo passado. Este ano, no Governo Suely Campos, ainda não 
funcionou, ainda não está em funcionamento neste Governo mas vai 
funcionar. Quero dizer que a partir do momento em que for resolvida 
a questão da contratação dos profissionais, a volta da parceria da 
Polícia Militar, aí eu digo que pai de família não terá que estar 
alimentando os animais, nem empresários fazer doações, porque o 
Governo tem recursos suficientes para fazer funcionar o centro, e o 
que eu estou dizendo aqui é verdade! e reafirmo, neste Governo ainda 
não funcionou, mas vai funcionar. Eu não estou colocando culpa no 
Governo passado que encerrou e que não vai mais funcionar. Mas, no 
nosso Governo ainda não tivemos o acerto, ainda não encontramos 
os profissionais ou as condições necessárias para o funcionamento 
da equoterapia. Inclusive, parte da minha emenda parlamentar será 
para reforma geral daquele Parque de Exposição para a volta das 
atividades equoterapia, volta dos programas especiais para o setor 
produtivo, enfim, eu também estou de acordo. Ouvi a entrevista de 
uma mãe de família dizendo que, apesar do pouco tempo que aquela 
atividade era exercida, semanalmente, trazia resultados excepcionais 
para a melhoria da saúde daquelas pessoas. Esse é um trabalho que 
o Governo do Estado irá retomar, eu garanto para os pais que eu 
farei tudo que for necessário para que isso aconteça. Agora, eu não 
estou aqui mentindo, me desculpe aqui o pai, mas neste Governo 
não funcionou ainda, a paralisação se deu lá atrás. Nós vamos fazer 
retomar iniciar para dar continuidade durante todo o nosso Governo, 
mas de uma forma que o comerciante não precisa ficar dando ração. 
Acho o cúmulo do absurdo em um País com a maior carga tributária 
do mundo, qualquer cidadão, seja ele empresário ou não, ter que estar 
contribuindo para o governo andar. Já pagamos o suficiente para o 
Governo fazer, desempenhar suas ações e com excelência e não de 
uma forma descontinuada. Agora, neste ano ainda não funcionou, 
mas irá retornar terá continuidade até o fim do “Governo do Povo”.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua – Eu confio 
no trabalho de Vossa Excelência, por isso solicitei essa intermediação. 
Mas, para isso, é preciso que todos nós... até entendo que o senhor se 
retirou até para adiantar a intermediação e ligar para a Secretária de 
Educação, só que, antes, deixei bem claro na minha fala, que essa é 
uma política de Estado. O projeto inicial foi da Cavalaria da Polícia 
Militar, mas sendo uma ação multidisciplinar, eu não podemos achar 
culpados, pois têm que estar a Secretaria de Educação, a Secretaria 
de Saúde, Polícia Militar por meio da cavalaria, SETRABES, pois é 
uma política de Estado. Quando terminaramas aulas em dezembro, 
dia 22, normalmente, e, quando se iniciou o calendário escolar, era 
para iniciar novamente. O que aconteceu é que neste Governo ainda 
não começou, pois demitiram os professores capacitados, pessoas que 
fizeram cursos e se prepararam por anos e anos. Não se pode procurar 
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outros profissionais não, pois não é qualquer fisioterapeuta que serve 
para lá, qualquer psicólogo, mas pessoas que já fizeram cursos e 
estão capacitados a trabalhar com esse tipo de tratamento. Essa é a 
reivindicação dos pais. Se não tivessem mexido no time que estava 
ganhando, estaria funcionando normalmente. Então, é necessário que 
as atividades sejam retomadas, estou confiando em Vossa Excelência, 
tanto é que falei cedo com o Senhor, e entãocompreendi que o Senhor 
foi agilizar a intermediação. É assim que estamos trabalhando nesta 
Casa e estou satisfeita, observo que o Grupo Governista está fazendo 
esse papel, e isso se confirma quando falamos sobre algumassunto 
temos a colaboração dos colegas para intermediarem em busca de se 
resolver os problemas apresentados. Nós não queremos a desgraça, não 
queremos viver de denuncismo, queremos que as coisas funcionem.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Izaías Maia – 
Senhora Deputada, esse problema que as crianças especiais enfrentam, 
ao passar um Governo para o outro, deveria haver uma conversa, 
uma união para que nada fosse parado, porque isso é um ato de 
solidariedade, isso é um ato de amor, isso é um ato de respeito às 
crianças especiais que precisam de um tratamento especial. Então, 
normalmente, acontece, se implantam esse projeto que dá certo, muda-
se o Governo, e tudo para, aí dizem: vamos estudar, vamos analisar, 
vamos botar para fora. O tempo vai passando, e só quem perde são 
as crianças especiais. Então, se houvesse mais amor entre o Governo 
que sai e o Governo que entra, as crianças e os familiares, tenham 
certeza, que as coisas estariam melhores. Isso é um ato de amor, mas 
falta amor para as autoridades.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua – É verdade! 
Deputado, acredito que os pais devam sair daqui tranqüilos, vamos 
trabalhar para que as atividades sejam retomadas, a nossa Comissão 
vai fazer o chamamento dos responsáveis por toda essa cooperação 
técnica. Eu tenho certeza, Deputado Brito, que Vossa Excelência irá 
cumprir seu papel, pois não tem nenhum pedido que fizesse a Vossa 
Excelência que o Senhor não tenha agilizado. Inclusive, cito a sua 
participação em todas as intermediações. Tenho certeza que os pais 
devam sair tranqüilos, e que fique esclarecido que o Centro estava 
funcionando muito bem, como o melhor Centro de equoterapia do 
Norte do Brasil, mas devidos às férias, infelizmente, nessa troca de 
gente sem futuro, sem necessidade, desmancharam todo o programa. 
Quero lembrar que não serve qualquer profissional, é preciso fazer o 
retorno das pessoas capacitadas. Era isso, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Na verdade, o 
que nós entendemos é que existe uma descontinuidade de projetos 
pelos Governos anteriores, porque todo Governo, quando entra, tem 
uma vontade de mudar algo que precisa ser consertado, ou algo que 
se compare. Ocorre que, quando você tem algo que realmente está 
funcionando e você muda, mas não muda para melhor, o povo sente. 
E quanto à equoterapia realmente foi um projeto que funcionou. Não 
interessa em que Governo foi se foi no passado, se foi no presente, 
não interessa, mas funcionou. Agora, não pode é um outro Governo 
quando entra na pasta, ocupa o espaço e por uma razão qualquer, seja 
por uma questão política, ou individual, simplesmente desmotiva o 
trabalho de profissionais que estavam ali trabalhando diariamente. 
Isso é que não pode ocorrer.
 Então, fica aqui o nosso pedido ao líder do Governo para que 
a Governadora se sensibilize, como mãe, como mulher, como pessoa 
da família, porque realmente não houve flexibilidade da Secretaria 
Estadual de Educação de entender o que passa um pai que tem um 
filho que precisa de atendimentos especiais.
 Então, realmente, é um apelo emotivo por parte não de 
pais, não de profissionais, não de governo, mas de um trabalho 
que realmente deu certo e que hoje está sendo desmontado por uma 
bandeira que não pode ser considerada democrática. É, pois, um apelo 
da Deputada Lenir, que precisa ter um eco mais forte, uma atenção mais 
forte por parte do Governo. O ano tem 365 dias, se multiplicarmos isso 
por quatro anos, vamos ter mais de 1400 dias. Já estamos caminhando 
para 150 dias de governo. Ou seja, o governo já cumpriu 10% do seu 
mandato, alguma coisa já era para estar acontecendo. Então, é o apelo 
de uma sociedade, diante de um fato que se coloca.
 Passamos para Ordem do Dia discussão e votação, em turno 
único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 009/15, que aprova o nome 
do Professor Regis Odlare Lima de Freitas para exercer o cargo de 
Reitor Pro tempore da Universidade Estadual de Roraima, de autoria 
da Comissão Especial Externa, conforme Mensagem Governamental 
nº 012/15.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 09/15, bem como o parecer da 

Comissão
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/15 e o Parecer da Comissão).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Coloco em discussão 
o Projeto de Decreto Legislativo nº 09/15.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Pede Questão de 
Ordem –Senhor Presidente, o Regis que é candidato à função de 
Reitor, após a sabatina nesta Casa, teve o seu nome há poucos dias 
aprovado na Comissão, e eu gostaria de solicitar de Vossa Excelência, 
conforme o Regimento desta Casa, em conformidade com os Artigos 
192 e 224, o adiamento de discussão para que nós possamos dar tempo 
a esse reitor apresentar aqui para os parlamentares todas atividades 
naquela Universidade, como também o seu plano de trabalho de 
gestão, que ele tem em mente para a condução daquela instituição, 
após a aprovação ou não aqui nesta Casa Legislativa. E para que todos 
os Deputados tenham consciência tranqüila, votem após analisar todo 
esse processo. Peço, portanto, a Vossa Excelência o adiamento de 
discussão dessa matéria. Obrigado, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Existe aqui na Mesa 
dos Trabalhos um requerimento por escrito, como faculta o Regimento 
Interno desta Casa de Leis. Por essa razão, eu entendo que o adiamento 
de discussão de Vossa Excelência está dentro do Regimento Interno, 
vamos adiar por cinco dias, é o que diz o Regimento Interno, para que 
a gente reapresente o nome do Senhor Regis Freitas para a discussão 
e votação do seu nome. Não cabe mais pedido de discussão.
 Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Oleno Matos-Senhor Presidente, 
quero comunicar o recebimento do ofício 124/15, do Diretor do 
Sistema Prisional, do Doutor Lairto Santos, convidando a Presidência 
desta Casa e demais Deputados para participarem do mutirão de 
Ressocialização e Cidadania, na Penitenciária Agrícola de Monte 
Cristo, no próximo dia 22. Esse mutirão foi idealizado pela Defensoria 
Pública com o apoio do Sistema “S” e algumas Secretarias do Governo, 
e foi pedido apoio desta Casa, também, no sentido de participar do 
Evento. Quero convidar os demais colegas a participarem da ação que 
será voltada aos reeducandos, como também aos familiares.
 Vai ser uma grande ação, um grande mutirão com a 
participação da Defensoria Público, do Tribunal de Justiça, Ministério 
Público, quando a situação dos apenados será analisada, a Juíza tomará 
a decisão que for necessária, bate e pronto no mesmo dia.
 Então, vai ser uma situação muito interessante. Há alguns 
dias falei sobre a situação do sistema que Roraima tinha chegado à 
curva. Há muitos anos, o sistema prisional tem um número de detentos 
que saem e entram meio que iguais, mas infelizmente a gente já atingiu 
o número próximo dos outros centros. Conforme o relatório, recebido 
com os números de detentos do dia 04 de maio, bem recente, aponta 
que no sistema prisional roraimense tem 193 reeducandos e não para 
de crescer.
 Então, a gente tem uma tendência muito forte para elevação 
desse número. É que no início de junho, o numero de detentos 
ultrapassa a casa dos dois mil. Então, é importante essa ação, eu 
quero convidar os colegas a prestigiar. Se desenvolverá ao longo do 
dia, das 08 até a noite. O Deputado que puder comparecer ou poderá 
mandar alguém da sua assessoria técnica, será muito importante.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, foi protocolado um Requerimento, solicitando audiência 
pública para com a discussão do potencial energético do Estado de 
Roraima, mas em virtude do feriado de Corpus Christi, no dia 04 de 
junho, solicito a antecipação da audiência pública para o dia 3 junho
 O Senhor Presidente (Jalser Renier)  -  Solici to ao 
departamento competente que faça a devida retificação, requerida 
pelo Senhor Deputado Evangelista. Fica, portanto, adiada a Audiência 
Pública, requerida pelo Deputado Evangelista Siqueira, para o dia 03 
de junho.
 Comunique  t ambém ao  Cer imon ia l  pa ra  t ome  a s 
providências.
 E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente 
encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 7 de maio, à 
hora regimental. Registraram a presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Ângela Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco 
Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, 
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da 
Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio e Valdenir 
Ferreira.
Ata Sucinta Aprovada em: 06/05/2015
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