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para tomar a medicação. Dentro das minhas condições, sempre atendi na 
televisão, vou continuar ajudando, trata-se de ato humanitário, só que neste 
caso são dezenas, centenas de pessoas e só para mim fica difícil. Então 
faço uma pergunta, até à minha querida Aurelina, que é conhecedora de 
política do começo, meio e fim, tenho a hombridade, caráter em dizer, eu 
não sei, não tenho conhecimento como se deve proceder, fazer. Deputada 
Aurelina, existe a possibilidade, através dos meios legais, Governo do 
Estado, Prefeitura, seja qual for a autoridade, de conseguirmos, dentro 
da Lei, alimentos para essas pessoas? Enquanto eu puder, eu os ajudo, se 
tiver duzentos eu ainda consigo ajudar cem, e os outros ficam morrendo 
à míngua. Queria sua orientação, se nesse caso existe dentro do governo, 
dentro da prefeitura, seja lá onde for, uma forma, um jeito para ajudar essas 
pessoas.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros – 
Bom-dia, Deputado Izaias, é complexa a questão das pessoas com AIDS, 
agora eles têm que ter a garantia da medicação já que é o mais difícil. Eu 
não conheço nenhum programa específico de manutenção, até porque, 
nesse universo de pessoas que têm esse tipo de doença, têm várias questões 
que envolvem pessoas com vício da droga, que é preciso ter o controle, e 
não é fácil ajudar. Agora, o que existe nas políticas de governo, específica 
a esse caso, só conheço a do medicamento. Não é difícil a gente identificar, 
dentre essas pessoas, aquelas que realmente têm esse problema de não ter 
condições para se alimentar. A gente sabe que há pessoas que moraram 
na rua, que a família as abandonou, assim também como há pessoas que 
têm condições de comprar seus alimentos, pessoas que além da AIDS, 
têm o vício da droga. Então, não é difícil você identificar dentro desse 
universo, e buscar ajuda para a solução. Tem o crédito social para isso. 
O ideal seria identificar esses casos de pessoas que, realmente, tenham 
problemas e estão necessitadas. Agora, especificamente, é uma forma, 
têm outras, por exemplo, podem buscar o INSS, que tem condições para 
isso. Falta orientação. Podem buscar ajuda. Tem ex-servidor, que trabalhou 
muito tempo no Estado, e não tem mais condições de trabalhar. Então, têm 
pessoas que se enquadram no INSS. Têm outras que podem se enquadrar 
nos programas do Governo. Agora, sempre buscando pessoas da família 
que, encontrem alguma forma para que esses benefícios possam chegar 
realmente a essas pessoas. É uma questão sobre a qual a gente pode 
conversar e tentar buscar essa ajuda. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Eu queria só 
complementar o meu raciocínio, dizendo que faltou uma palavrinha apenas, 
Deputada Aurelina, que é importante. A Senhora tem razão. Estou me 
referindo àqueles que estão cadastrados. 
 Aparte concedido a Senhora Deputada Aurelina Medeiros – 
Seria preciso fazer um levantamento da situação de cada um para poder 
identificar. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Mas, com boa 
vontade no coração a gente pode fazer alguma coisa.
 Aparte concedido a Senhora Deputada Aurelina Medeiros – A 
gente ajuda pessoalmente. Conhecemos vários casos. Mas enquanto política 
de estado é o medicamente, que não pode faltar; é o hospital na hora que 
ele precisa. Aí vem a questão do apoio de alimentação que o senhor estava 
colocando. É preciso buscar identificar isso daí, que é preciso dentro dos 
programas que existe, porque eu não conheço nenhum programa específico 
para isso. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – A gente vai 
tentar resolver, tentar ajudar, pois todos os parlamentares ajudam muitas 
pessoas. Mas, como disse a Deputada Aurelina, temos que buscar uma 
forma correta para que o setor público possa fazer alguma coisa. Da minha 
parte, o que eu posso fazer é tentar, com o responsável, o presidente dessas 
associações, conseguir a relação das pessoas que estão cadastradas. Neste 
exato momento, gostaria de perguntar ao Deputado Brito Bezerra, se as 
pessoas que estão cadastradas, mas não têm a alimentação adequada para 
poderem tomar a medicação, se não tem nenhum programa... eu queria 
saber se você, como líder do Governo, tem conhecimento se existe uma 
forma, além da ajuda que nós damos a essas pessoas, de o poder público 
fazer alguma coisa por essas pessoas com HIV, embora cadastradas, mas e 
não recebem alimentos? Eu queria perguntar, Se Vossa Excelência, como 
líder do Governo, poderia conversar com a Governadora. Eu lhe peço que 
se informe e na próxima ocasião traga alguma resposta. Era só o que eu 
tinha a falar. Muito obrigado. Bom-dia!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos a Ordem do Dia 
com discussão e votação, em segundo turno, do Substitutivo da Proposta 
de Emenda à Constituição nº 001/15, aditam-se e alteram-se dispositivos 
normativos ao texto constitucional vigente; Discussão e Votação, em 
segundo turno, do Substitutivo à Proposta de Emenda à Constituição nº 
002/15, que “Acresce Dispositivos Normativos ao Texto Constitucional 

ATA DA 2411ª SESSÃO, EM 25 DE JUNHO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

   ORDINÁRIA   
 PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 

CHAGAS.
(Em exercício)

             Às nove horas do dia vinte e cinco de junho de dois mil e 
quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima décima primeira Sessão Ordinária do quadragésimo 
nono período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - 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 (Izaias Maia) – (Lida a Ata)
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – 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 DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 025 de 24/06/15, submetendo à 
deliberação desta douta Assembleia o Projeto de Lei, que “Aprova o Plano 
Estadual de Educação 2014/2024 (PEE), e dá outras providências”, em 
cumprimento à Lei nº 13.005, de 25/06/14. 
 DIVERSOS:
 Comunicado s/n° de 22/06/15, da Comissão de Agentes Sócio-
orientadores e Agentes Sócio-instrutores, encaminhando, para apreciação 
desta Casa Legislativa, os documentos com a pauta de reivindicações, 
exposição de motivos e fatos ocorridos no Centro Socioeducativo Homero 
de Souza Cruz Filho.
 Comunicado s/nº de 20/05/15, da Câmara dos Deputados (Dep.
Federal Eros Biondini – PTB/MG).
 Ofício Circular nº 001 de 12/05/15, da Senhora Angra Soares, 
requerendo a Prorrogação do Concurso Público 001/09 – ALE-RR.
 Carta Aberta s/nº de 27/03/15, da Universidade Estadual de 
Roraima-UERR, esclarecendo a esta Casa Legislativa acerca do conteúdo, 
que aponta diversas informações falsas e difamatórias, divulgado no dia 23 
de março de 2015 nos Gabinetes.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito, Deputado Izaias Maia.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Bom-dia, Senhor Presidente 
Jalser Renier e demais Parlamentares, povo aqui presente.
 Como sou calouro nesta Casa, ainda estou aprendendo como 
se trabalha, porque sou apresentador de televisão, porém, estou tentando 
aprender.
 Gostaria de perguntar aos demais Pares Parlamentares: 
Deputado Evangelista, Deputada Aurelina, Deputado Gabriel Picanço, 
Deputado Gerorge Melo, Deputado Oleno e Jorge Everton, buscando 
uma solução para uma situação problema. Eu, nos programas 40 Graus e 
Barra Pesada, fui procurado por alguns do grupo de pessoas vítimas de 
HIV, AIDS. Quero dizer que eles me procuraram com único objetivo: 
que eu os ajudasse com relação aos alimentos necessários para que eles 
pudessem tomar a medicação. Porque, segundo a linguagem deles, o 
coquetel, que eles tomam na tentativa de sobreviver um pouco mais, é 
muito forte. O organismo tem que estar bem alimentado, preparado para 
poder suportar o impacto da medicação. Quando digo que sou calouro, é 
porque está relacionado com o que vou falar agora. Eu posso até ajudá-los, 
são centenas e centenas de pessoas contaminadas com HIV, que não têm 
o que comer, consequentemente, não têm as condições físicas necessárias 
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imediata na Sala da Presidência, assunto de interesse dos Senhores 
Deputados.
 Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos para 
o Expediente de Explicações Pessoais.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convoco os Senhores 
Deputados Angela A. Portella, George Melo, Izaías Maia, Zé Galeto, Oleno 
Matos e Odilon Filho, membros da Comissão Especial Externa, criada 
através da Resolução nº 005/15, alterada pela Resolução nº 014/15, que 
acompanha a elaboração de Planos Emergenciais do Sistema Prisional na 
rede pública de saúde do Estado, para a deliberação do relatório final, na 
Sala de Reuniões, terça-feira, dia 30.06, após a Sessão Plenária. Quero 
também convidar todos os Senhores Deputados para Audiência Pública 
amanhã, pela manhã, às 8:30, dia 26. Portanto, todos os Deputados estão 
convidados, e o Senhor Presidente está convidado para fazer a abertura 
da Audiência pública sobre o Programa Estadual de Educação Fiscal, no 
Plenarinho, atividade da Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde. 
Então, amanhã pela manhã, no Plenarinho, acontecerá a Audiência Pública 
sobre o Programa Estadual de Educação Fiscal. Enviamos convites para os 
Deputados enviassem representações de seus gabinetes, dada a importância 
do Programa de Educação Fiscal. Senhor Presidente, todos nós iremos, em 
seguida, para a reunião, mas como Presidente da Comissão de Educação, 
Cultura e Desporto, necessito reunir, logo após a Sessão, com os Deputados 
Mecias de Jesus, Evangelista Siqueira que se encontram aqui presentes, 
neste momento, para tratarmos sobre a Mensagem Governamental nº 025,de 
24/06/15, que é o Plano Estadual de Educação que chegou nesta Casa, para 
as providências cabíveis, já que o Governo, o Poder Executivo enviou 
no último dia em que a Lei deveria estar aprovada, conforme lei federal, 
porém enviou para esta Casa sem o encaminhamento, sem a aprovação do 
Conselho Estadual de Educação, que é o órgão deliberativo e consultivo 
da Política Estadual de Educação, e é urgente. Por isso, gostaria que os 
Deputados Evangelista Siqueira e Mecias de Jesus se reunissem comigo 
logo após a Sessão.  
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Eu gostaria reforçar 
o pedido da Deputada Lenir para que todos os membros da Comissão 
de educação se reúnam o mais rápido possível, pois sem o Parecer do 
Conselho Estadual de Educação, fica a Secretaria de Estado da Educação 
prejudicada com recursos de origem federal. Ela fica impossibilitada de 
receber da maneira como o Governo enviou. A matéria está equivocada 
e precisa ser devolvida o mais rapidamente possível para o comando do 
Governo, para que ele possa corrigir, mediante o parecer do Conselho 
Estadual de Educação, porque isso implicará em recursos federais que o 
estado poderá deixar de receber se não tiver essa solicitação devidamente 
encaminhada.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Quero comunicar aos 
Senhores Parlamentares que, tão logo encerre a reunião, teremos, com o 
Presidente da Casa, a reunião da Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização 
Financeira, Tributação e Controle, oportunidade em que estaremos votando 
o Projeto de Lei com as Emendas, com o Relatório do deputado Marcelo 
Cabral. Então, Senhoras e Senhores Deputados Aurelina Medeiros, Angela 
A. Portela, Chico Guerra, Dhiego Coêlho, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, 
Marcelo Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto, a reunião acontecerá nos altos do 
Plenário, tão logo encerre a reunião com o Senhor Presidente. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Eu venho agradecer aos 
colegas Deputados que atenderam o pedido de ajudar esse grupo de caratecas 
que irá representar o nosso Estado, na Bahia. Agradeço aos colegas que 
atenderam e puderam colaborar, pois eles precisam muito. É importante a 
gente dar essa força para o nosso esporte roraimense. Obrigado.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Presidente, quero 
informar aos membros desta Casa e da Comissão de Terras, que ontem, o 
Presidente do IACT, Doutor Marcelo Luz, e o Secretário de Planejamento, 
Doutor Alexandre Hecklain, estiveram nesta Casa, expondo sobre a 
proposta de Zoneamento Econômico-Ecológico para o Estado, após eles 
vão encaminhá-la à Comissão de Terras. Convido os membros da comissão 
de terras para, terça-feira, logo após a Sessão Plenária, analisarmos a 
proposta do governo para o Zoneamento Econômico-Ecológico. E, tão logo 
recebermos essa proposta, quero distribuir cópia para todos os Senhores 
Deputados para tomarmos um entendimento rápido, apresentar sugestões e, 
então, retornar para o governo, para que esse projeto, ao chegar nesta Casa, 
seja aprovado com a maior rapidez possível.
 Então, quero convidar os Deputados para reunião da Comissão 
de Terras, logo após a Sessão plenária na terça-feira. Era o que eu tinha, 
Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Quero também informar 
aos Senhores Deputados que o pagamento dos servidores será autorizado 

Vigente, tratando sobre a compensação financeira aos municípios onde 
haja exploração de recursos hídricos, com o fim de geração de energia 
elétrica”; do Projeto de Decreto Legislativo nº 015/15, que “Indica o nome 
do Senhor Elias Augusto de Lima e Silva para exercer o cargo de Presidente 
do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima - IPEM”; do Projeto 
de Lei nº 010/15, que “Aprova o nome do Senhor Braz Assis Behnck para 
exercer o cargo de Diretor-Presidente da Agência de Defesa Agropecuária 
de Roraima”; do Requerimento de Pedido de Informação nº 003/15, 
solicitando encaminhamento de Pedido de Informações ao Secretário 
de Estado da Cultura sobre a Casa da Cultura Madre Leotávia Zoller, de 
autoria do Deputado Jânio Xingú. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em Conjunto possam analisar e emitir Parecer aos Projetos nº 010, 020 e 
025/15. Lembrando aos Senhores Deputados que conforme solicitação de 
alguns grupos desta Casa, colocaremos na pauta também o nome do Senhor 
Presidente do IPEM para ser analisado nesta Casa. Está suspensa a Sessão. 
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta a 
Sessão. 
 Solicito ao Senhor-Secretário proceder à leitura do Projeto de 
Decreto Legislativo nº 015/15 e Parecer da Comissão. 
 O Senhor Primeiro-Secretário (Naldo da Loteria) – (Lido o 
Projeto de Decreto Legislativo nº 015/15 e Parecer).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Em discussão a matéria. 
Não havendo nenhum Deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, gostaria de pedir Vistas ao Projeto.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Senhora Deputada, não 
cabe mais Pedido de Vistas. Vossa Excelência pode pedir adiamento de 
votação.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, iria pedir Adiamento de Discussão. Mas, como 
Vossa Excelência passou muito rápido da discussão para a votação, peço 
Adiamento de Votação.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de Ordem - 
Senhor Presidente, peço que submeta ao Plenário a solicitação da Deputada 
Aurelina Medeiros, porque, como Líder do Governo, preferia que o projeto 
fosse votado.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, Vossa Excelência pode decidir monocraticamente.
 O Senhor Deputado George Melo pede Questão de Ordem – 
Senhor Presidente, o Plenário é soberano e Vossa Excelência é democrático, 
ouça o Plenário.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Na verdade, o Plenário 
tem toda a autonomia para decidir sobre essa matéria. Mas, como é uma 
matéria ligada ao interesse do Governo, muito embora o Líder do Governo 
tenha interesse em fazer com que a matéria seja apresentada e evoluída, 
eu fico numa situação de constrangimento. Deputado Chico Guerra, Vossa 
Excelência que tem mais experiência, me ajude a resolver.
 O Senhor Deputado Chico Guerra pede Questão de Ordem 
– Senhor Presidente, se o Senhor submeter ao Plenário, estará tirando o 
direito que o Deputado tem de pedir Adiamento de Votação da matéria. 
É um direito que o Deputado tem, não temos mais que discutir isso. Eu 
não estou entendendo a posição do Líder do Governo, porque sabemos dos 
entendimentos que tem tido. Até, mesmo eu queria que fosse votado, mas 
temos que respeitar o pedido da Deputada que tem o direito constitucional 
e regimental para tal.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Conforme artigo 238 do 
Regimento Interno, concedo o Adiamento de Votação à Deputada Aurelina, 
sendo que a matéria entrará para votação impreterivelmente na próxima 
Sessão.
 Quero convidar Vossas Excelências para participarem de 
mesa-redonda para debater o tema sobre o Sistema Elétrico e as Políticas 
Tarifárias do Estado de Roraima, a realizar-se no dia 26 de junho, a 
partir das 14:30h. Quero comunicar que amanhã estará aqui, o presidente 
da FUNAI, para discutir, através de um requerimento, solicitado pelo 
Deputado Federal Carlos Andrade, essa questão do Linhão do Tucuruí, 
a construção do Linhão do Tucurui. É importante a presença maciça de 
todo os Senhores Deputados, pois o tema é polêmico, e o Presidente da 
FUNAI hora empossado estará nesta Casa para que, definitivamente, com 
a força deste Poder e o entusiasmo das instituições, do Governo do Estado 
e da força política dos nossos representantes, possamos, através da união 
conjunta, quebrar a corrente que interrompe a BR 174 no sentido ao Estado 
do Amazonas. O debate de amanhã é importante para o Estado de Roraima. 
 Quero lembrar que, logo após a Sessão, haverá uma reunião 
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agora pela manhã, e a manhã já estará em suas contas. A partir de segunda-
feira, quero anunciar aos Senhores Deputados, sairá o pagamento da 
primeira parcela do décimo terceiro de todos os servidores desta Casa. 
 Enfrentamos uma dificuldade financeira neste Poder, nem por 
essa razão deixamos de priorizar o pagamento de todos os servidores, na 
sua integralidade. De maneira que a nossa gestão é fazer com que todos 
tenham seus espaços e direitos respeitados dentro de um equilíbrio de 
trabalho que esta Casa e esta Presidência procuram cumprir atentamente 
em consideração a todos os servidores.
 Portanto, informo que a partir de segunda-feira sairá o 
pagamento oficial da primeira parcela do décimo terceiro dos servidores 
desta Casa.
 E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão, 
convidando os Senhores Deputados para a próxima Sessão dia 30, à hora 
regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaias Maia, Jalser Renier, 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 : 30.06.2015.


	_GoBack

