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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - DESPACHOS
DESPACHO
PROCESSO Nº 070/ALE/2015
ASSUNTO: DISPENSA DE LICITAÇÃO
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE ATO DE DISPENSA DE
LICITAÇÃO
Fundamentado no Art. 24, inciso I, da Lei nº 8.666/93
e alterações posteriores e ainda de acordo com o artigo 26 dessa
mesma Lei, Ratifico a Dispensa de Licitação em favor do Eng.
Civil CICERO JOSÉ DE MIRANDA CORREIA, CREA-RJ nº
831048892-D, no valor de R$: 12.000,00 (doze mil reais), referente
aos Serviços técnicos de profissional especializado para elaboração
de Laudo de Avaliação do prédio sede da ALE-RR e CHAME,
conforme documentos constantes no respectivo processo.
Boa Vista-RR, 11 de setembro de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas
atribuições regimentais, em conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR os servidores listados abaixo, a
partir de 01 de julho de 2015, onde exerceram Cargos Comissionados
nos Gabinetes, integrantes do Quadro de Pessoal, em conformidade
com o que dispõe a Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro de 2013,
publicada no Diário da ALE nº 1490 de 04.01.2013.
MAT

NOME

CARGO

16506

JOSE ANTONIO NUNES MOREIRA

FS1 Auxiliar Parlamentar

16854

JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DA SILVA

FS2 Assessor Parlamentar

13763

JOSE EDMILTON DE LIMA PASTANA

FS2 Assessor Parlamentar

14756

JOSE ERNI KRONBAUER

FS5 Assessor Parlamentar

13973

JOSE GREGORIO MOREIRA RODRIGUEZ

FS5 Assessor Parlamentar

DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO

16600

JOSE IRAJARA LIMA DA SILVA

FS2 Auxiliar Parlamentar

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO N.º: 0.051/ALE/15
MODALIDADE – CARTA CONVITE nº 0005/ALE/2015
OBJETO: AQUISIÇÃO DE RELÓGIO DE CONTROLE DE
PONTO BIOMÉTRICO, INCLUINDO A INSTALAÇÃO/
CONFIGURAÇÃO,
TREINAMENTO,
GARANTIA
E
ASSISTÊNCIA TÉCNICA E BONINAS DE PAPEL PARA
EMISSÃO DE COMPROVANTES DE PONTO, PARA ATENDER
A ALE/RR.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RORAIMA
CNPJ: 34 808 220/0001-68
CONTRATADA: E. F. A. THOME - ME
CNPJ: 11.745.888/0001-08
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.01031012.011/339039-101
UNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 03/09/2015
VIGÊNCIA: 03/09/2015 à 02/11/2015.
VALOR: R$ 50.820,00 (CINQUENTA MIL OITOCENTOS E
VINTE REAIS)
CONTRATANTE: JALSER RENIER PADILHA
CONTRATADO: EMANOEL FELIPE ALENCAR THOMÉ
Boa Vista-RR, 03 de setembro de 2015.
Glaucineide Ferreira da Silva
Superintendente Administrativa

5982

JOSE MACIEL DOS SANTOS

FS3 Assessor Parlamentar

16423

JOSE OSMAR LOPES DA SILVA

FS1 Auxiliar Parlamentar

16103

JOSEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA SEVALHO

FS1 Assessor Parlamentar

15874

JOSIANE DE ARAUJO NASCIMENTO SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

8728

JOSIMAR BARBOSA

FS1 Assessor Parlamentar

16495

JOSINEI LIMA DOS SANTOS

FS1 Assessor Parlamentar

12490

JOSIVALDO DA SILVA WANDERLEY

FS2 Assessor Parlamentar

13943

JUCILEIDE ALVES LOPES

FS5 Assessor Parlamentar

15468

JULIAMAR LIMA ARAUJO

FS5 Auxiliar Parlamentar

16470

JULIANE ARAUJO ALMEIDA

FS2 Assessor Parlamentar

7872

JULIETA MARIA DA SILVA ALEXANDRE

FS3 Assessor Parlamentar

16530

KALIL MOURA GONDIM

FS1 Assessor Parlamentar

8171

KARLA RONIELLE DO SOCORRO TRINDADE

FS1 Tec. Legislativo

8986

KASSIA SILVA CAETANO FREIRE

FS1 Auxiliar Parlamentar

16882

KATIA CRISTINA CRUZ E SILVA

FS2 Secretário Parlamentar

17012

KATIANNE DE SOUZA BIZARRIAS VIDAL

FS1 Auxiliar Parlamentar

16467

KELCIO DO CARMO ARAUJO

FS2 Assessor Parlamentar

17461

KETHLYN ANDRESSA CARDOSO DA SILVA

FS1 Tec. Legislativo

16380

KILME FEITOSA NOBRE

FS1 Auxiliar Parlamentar

16606

LAZARO VICTOR FERREIRA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

12647

LEICIANE FERREIRA DE PAIVA

FS4 Assessor Parlamentar

14146

LEONICE CUNHA SILVA

FS1 Auxiliar Parlamentar

16531

LIEGE DA SILVA XAVIER

FS1 Assessor Parlamentar

11823

LINARA ROQUE FERREIRA

FS1 Assessor Parlamentar

16782

LINDOMAR DA COSTA

FS2 Auxiliar Parlamentar

9108

LIVIANY MESQUITA DE CAMPOS

FS1 Assessor Parlamentar

16418

LIZARB DE OLIVEIRA BARBOSA

FS1 Auxiliar Parlamentar

7127

LOURIVAL DA SILVA PEREIRA

FS5 Auxiliar Parlamentar

17434

LUANA COSTA ANDRADE

FS3 Assessor Parlamentar

16922

LUANA DE OLIVEIRA LOPES

FS3 Auxiliar Parlamentar

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 0244/2015-DGP
A
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas
atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR, a pedido, a servidora Lindete da
Silva Souza Pinheiro, a partir de 01 de setembro de 2015, do Cargo
Comissionado de Assistente Especial I MD, integrante do Quadro de
Pessoal desta Casa Parlamentar, de conformidade com o que dispõe a
Resolução nº 009/2011, de 22 de julho de 2011, publicada no Diário
da ALE nº 1150 de 26.07.2011.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de setembro 2015.
Palácio Antônio Martins, 14 de setembro de
2015.
Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário
A

RESOLUÇÃO Nº 0245/2015-DGP
MESA
DIRETORA
DA
ASSEMBLEIA
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14139

LUARA DE FIGUEIREDO CARNEIRO

FS3 Assessor Parlamentar

16606

LAZARO VICTOR FERREIRA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

15865

LUCAS CAETANO DE SOUZA GARCIA

FS3 Assessor Parlamentar

12647

LEICIANE FERREIRA DE PAIVA

FS4 Secretário Parlamentar

13637

LUCIANA DE SOUZA MATOS

FS4 Secretário Parlamentar

14146

LEONICE CUNHA SILVA

FS5 Auxiliar Parlamentar

16670

LUCIENE ALINE POVA

FS2 Assessor Parlamentar

16531

LIEGE DA SILVA XAVIER

FS4 Secretário Parlamentar

16484

LUCIENE SANTOS DA SILVA

FS1 Assessor Parlamentar

11823

LINARA ROQUE FERREIRA

FS4 Secretário Parlamentar

17421

LUCYANNY DOS SANTOS PEREIRA

FS1 Auxiliar Parlamentar

16782

LINDOMAR DA COSTA

FS4 Secretário Parlamentar

16309

LUIZ RODRIGUES SANTOS

FS3 Assessor Parlamentar

9108

LIVIANY MESQUITA DE CAMPOS

FS3 Assessor Parlamentar

14633

LUIZ ROMULO FERREIRA DA SILVA

FS5 Secretário Parlamentar

16418

LIZARB DE OLIVEIRA BARBOSA

FS4 Secretário Parlamentar

16435

LYNA BEZERRA TRINDADE

FS1 Auxiliar Parlamentar

7127

LOURIVAL DA SILVA PEREIRA

FS4 Auxiliar Parlamentar

16339

MARBISON FERREIRA GOMES

FS5 Assessor Parlamentar

17434

LUANA COSTA ANDRADE

FS4 Secretário Parlamentar

7825

MARCELE SOCORRO DE ALMEIDA FIGUEIRA

FS2 Secretário Parlamentar

16922

LUANA DE OLIVEIRA LOPES

FS4 Secretário Parlamentar

8709

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

FS5 Assessor Parlamentar

14139

LUARA DE FIGUEIREDO CARNEIRO

FS4 Secretário Parlamentar

15003

MARCELO FERREIRA DE ARAUJO

FS2 Assessor Parlamentar

15865

LUCAS CAETANO DE SOUZA GARCIA

FS4 Secretário Parlamentar

8606

MARCELO VIEIRA FIGUEIREDO

FS2 Secretário Parlamentar

13637

LUCIANA DE SOUZA MATOS

FS1 Secretário Parlamentar

16670

LUCIENE ALINE POVA

FS1 Secretário Parlamentar

16484

LUCIENE SANTOS DA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

17421

LUCYANNY DOS SANTOS PEREIRA

FS4 Auxiliar Parlamentar

16309

LUIZ RODRIGUES SANTOS

FS1 Secretário Parlamentar

14633

LUIZ ROMULO FERREIRA DA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

16435

LYNA BEZERRA TRINDADE

FS1 Tec. Legislativo

16339

MARBISON FERREIRA GOMES

FS4 Secretário Parlamentar

7825

MARCELE SOCORRO DE ALMEIDA FIGUEIRA

FS3 Assessor Parlamentar

8709

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

FS3 Assessor Parlamentar

15003

MARCELO FERREIRA DE ARAUJO

FS4 Secretário Parlamentar

8606

MARCELO VIEIRA FIGUEIREDO

FS4 Secretário Parlamentar

Art. 2º NOMEAR as pessoas listadas abaixo a partir de
01 de julho de 2015, para exercerem Cargos Comissionados nos
Gabinetes, integrantes do Quadro de Pessoal, em conformidade com
o que dispõe a Resolução nº 013/2012, de 04 de janeiro de 2013,
publicada no Diário da ALE nº 1490 de 04.01.2013.
MAT

NOME

CARGO

16506

JOSE ANTONIO NUNES MOREIRA

FS4 Secretário Parlamentar

16854

JOSE DE ARIMATEIA RODRIGUES DA SILVA

FS5 Secretário Parlamentar

13763

JOSE EDMILTON DE LIMA PASTANA

FS3 Assessor Parlamentar

14756

JOSE ERNI KRONBAUER

FS3 Assessor Parlamentar

13973

JOSE GREGORIO MOREIRA RODRIGUEZ

FS4 Assessor Parlamentar

16600

JOSE IRAJARA LIMA DA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

5982

JOSE MACIEL DOS SANTOS

FS4 Secretário Parlamentar

16423

JOSE OSMAR LOPES DA SILVA

FS4 Auxiliar Parlamentar

16103

JOSEILDE PINHEIRO DE OLIVEIRA SEVALHO

FS4 Secretário Parlamentar

15874

JOSIANE DE ARAUJO NASCIMENTO SILVA

FS1 Assessor Parlamentar

8728

JOSIMAR BARBOSA

FS5 Secretário Parlamentar

16495

JOSINEI LIMA DOS SANTOS

FS4 Assessor Parlamentar

12490

JOSIVALDO DA SILVA WANDERLEY

FS4 Assessor Parlamentar

13943

JUCILEIDE ALVES LOPES

FS1 Tec. Legislativo

15468

JULIAMAR LIMA ARAUJO

FS4 Auxiliar Parlamentar

16470

JULIANE ARAUJO ALMEIDA

FS4 Secretário Parlamentar

7872

JULIETA MARIA DA SILVA ALEXANDRE

FS5 Assessor Parlamentar

16530

KALIL MOURA GONDIM

FS1 Tec. Legislativo

8171

KARLA RONIELLE DO SOCORRO TRINDADE

FS1 Assessor Parlamentar

8986

KASSIA SILVA CAETANO FREIRE

FS1 Assessor Parlamentar

16882

KATIA CRISTINA CRUZ E SILVA

FS3 Secretario Parlamentar

17012

KATIANNE DE SOUZA BIZARRIAS VIDAL

FS5 Auxiliar Parlamentar

16467

KELCIO DO CARMO ARAUJO

FS4 Secretário Parlamentar

17461

KETHLYN ANDRESSA CARDOSO DA SILVA

FS4 Secretário Parlamentar

16380

KILME FEITOSA NOBRE

FS2 Auxiliar Parlamentar

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de julho de 2015.
Palácio Antônio Martins, 14 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS
R E S O L U Ç Ã O Nº 377/2015
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
FRANCISCA LOPES DA SILVA Matrícula 16723, WINGLIO
STUART REGO Matrícula 16697, JANETE MARIA DE
CARVALHO ARAUJO Matrícula 17343 e ZOE SALES DE
ANDRADE Matrícula 16903 para viajarem com destino ao
município de Bonfim, no período de 16.09 a 25.09.2015, com a
finalidade de tratarem de assuntos inerentes às atividades funcionais,
a serviço deste Poder.
Palácio Antônio Martins, 14 de Setembro 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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R E S O L U Ç Ã O Nº 378/2015
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 servidor JOAQUIM
MOREIRA BATISTA AGUIAR Matrícula 16721 para viajar com
destino ao município de Amajari, no período de 16.09 a 22.09.2015,
com a finalidade de tratar de assuntos inerentes às atividades
funcionais, a serviço deste Poder.
Palácio Antônio Martins, 14 de Setembro 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 2421ª SESSÃO, EM 25 DE AGOSTO DE 2015.
50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
= ORDINÁRIA =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER
Às nove horas do dia vinte e cinco de agosto de dois
mil e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda
milésima quadringentésima vigésima primeira Sessão Ordinária
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
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 DO PODER EXECUTIVO:
Ofício nº 1.045/15, de 18/08/15, da Secretária-Chefe
Adjunta da Casa Civil, encaminhando, para conhecimento desta
Casa, cópia do Ofício que trata da Lei nº 12.846, de 2013 – Lei da
Empresa Limpa.
RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
Projeto de Lei nº 045/15, que institui o dia 14 de junho
como o Dia Estadual do Doador de Sangue no Território do Estado
de Roraima;
Projeto de Lei nº 026, de 19/08/15, do Deputado Oleno
Matos, que institui, no Calendário Oficial do Estado de Roraima, a
Semana Estadual da Pessoa com Deficiência;
Projeto de Decreto Legislativo s/nº, de 24/08/15, da
Deputada Angela A. Portella, que concede a Comenda Orgulho de
Roraima à Instituição que indica e dá outras providências;
Indicação s/nº, de 19/08/15, do Deputado Oleno Matos,
ao Governo do Estado, para a expedição de certidão de óbito pelos
estabelecimentos de saúde do Estado de Roraima nos quais ocorram
os falecimentos, em atendimento à recomendação n° 18/15, da
Corregedoria Nacional de Justiça, do Conselho Nacional de Justiça
– CNJ, de 02/03/15, visando minimizar a burocracia dos trâmites
excessivos na emissão do referido documento;
Requerimento s/nº, de 19/08/15, dos Deputados ao
Presidente desta Casa Legislativa, requerendo que sejam anexados
documentos ao pedido de abertura de CPI feito através do
Requerimento nº 054/2015;
Memorando nº 72/15, de 18/08/15, do Deputado Marcelo
Cabral, informando sua ausência à Sessão Plenária do dia 19 de
agosto do corrente ano;
Memorando nº 045/15 - Gabinete da Liderança do

Governo, de 21/08/15, Deputado Brito Bezerra, solicitando
que inclua na pauta da Ordem do Dia de 25/08/15, em caráter
de urgência, o Projeto de Lei nº 028/15, que dispõe sobre Plano
Estadual de Educação.
DIVERSOS:
Ofício nº 1.302/15, de 28/07/15, da Assembleia
Legislativa do Estado do Rio Grande do Norte, encaminhando
Planejamento Estratégico para o Biênio 2015-2016;
Ofício nº 221/15, de 13/08/15, da Superintendência
Regional de Roraima – Caixa, informando sobre Crédito de
Recursos Financeiros – Orçamento Geral da União;
Comunicado s/nº de AL106931 a AL106943, de 20/07/15,
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE,
informando liberação de recursos financeiros.
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 (Naldo da Loteria)
procede à chamada.
O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente,
bom-dia. Um bom dia a todos os Parlamentares aqui presentes e ao
povo em geral que estão aqui prestigiando as Sessões da Assembleia
Legislativa.
Mais uma vez, eu vou falar sobre isso até o dia em que
as pessoas tiverem consciência que não são donas do poder, pois o
poder é dado pelo povo. O poder vem do povo e em seu nome será
exercido. Tem muita gente que depois que chega ao poder se acha o
Todo Poderoso.
Eu quero me referir à greve na educação, que continua,
já tem 15 dias e ninguém está dando importância. Já falei uma vez
e vou repetir: para os alunos, que não têm quem os defenda; para
as famílias, que têm alunos estudando na rede estadual de ensino.
De um lado, o poder do Governo de Sua Excelência, a Governadora
do Estado de Roraima, eleita pelo voto popular; do outro lado,
indígenas e professores que exigem os seus direitos. E no final
de tudo, já se passaram 15 dias e ninguém fez coisa nenhuma.
Só conversa! Só promessa! De um lado, se diz que o Governo já
acertou tudo; do outro lado, indígenas e professores dizem que é só
conversa-fiada.
Eu acho que as pessoas, por mais humildes que sejam,
não são tapadas, elas sabem dos seus direitos. E esse cabo de
guerra: de um lado, o poder que diz: não tiro, é minha irmã, eu não
tiro; do outro lado, o clamor de professores e indígenas!
Será que existe alguma forma de haver um entendimento?
Nós não queremos briga. Nós temos que ter união. Este Estado é
um Estado de desemprego, de dificuldade. Um Estado em que até
a energia pode se acabar de uma hora para outra, já que somos
o único Estado do Brasil que recebe energia da Venezuela. E a
Venezuela vive numa crise infernal, que de uma hora para outra,
falta energia lá e aqui não vai ter mesmo.
Então, eu queria conclamar aos Parlamentares, Federais
e Estaduais, todas as autoridades e Sua Excelência, a Governadora
do Estado de Roraima, para que deixe de lado o poder e ouça o
clamor do povo do nosso Estado. É muito simples, daqui a um mês
voltam às aulas, os alunos são obrigados a estudar, os professores
são obrigados a dar aula e fica tudo por isso mesmo.
Sua Excelência, o Deputado Brito Bezerra, disse que já
estava tudo acertado e tudo atendido. Eu acreditei que ia acabar a
greve. Atravessei as ruas encontrei os índios e os professores que
falaram que era mentira, a greve vai continuar!
Se vocês observarem a Praça do Centro Cívico, a cada dia
que passa, vai aumentando o número de professores e de indígenas,
que estão vindos dos locais mais distantes deste Estado. Parece uma
brincadeira! Vamos deixar passar? A greve foi considerada ilegal, a
justiça achou isso, mas o negócio tem que chegar a um denominador
comum, porque do jeito que está não dá para continuar. A Justiça
acha que a greve é ilegal, tudo bem! Mas quem sabe aonde o sapato
aperta, as dificuldades, as misérias que estão vivendo são os índios
e os professores. O que estamos pedindo é união. Vamos sentar,
conversar, procurar uma solução, porque, do jeito que vai, faltam
três anos e meio para acabar o mandato e essa greve não se acaba
porque as autoridades não estão dando atenção ao povo. Estão
achando que o povo está brincando! Se o povo tivesse brincando
essa greve já tinha acabado.
O que eu peço é união. Quero pedir e até defender o
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Deputado Brito Bezerra porque ele transmite para o povo aquilo
que o Governo lhe diz. Muitas vezes, o que o Governo lhe diz
não é verdade. E peca o Governo e o meu querido Deputado Brito
Bezerra.
Então, na hora de anunciar alguma coisa aqui é preciso
ter certeza que a sua palavra será cumprida. Ser líder do Governo
no plenário de uma Assembleia não é para todo mundo, é para quem
tem capacidade. Agora, você trabalhar sem ter a verdade em suas
mãos, fica difícil. Neste caso, eu me solidarizo com o Deputado
Brito Bezerra porque é uma situação espinhosa você defender
aquilo que se anuncia e não é cumprido
Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra
– Primeiramente, bom-dia a todos os Deputados e Deputadas.
Deputado Izaias, quero dizer para Vossa Excelência que o Governo
não está parado. O Governo tem conversado com o comando de
greve, apesar de ter sido decretada a ilegalidade pelo Tribunal
de Justiça. Nós estivemos reunidos até às 3 horas da tarde com
o comando de greve. Dos 30 itens da pauta, dois pontos estavam
emperrados, que é a questão da progressão e o enquadramento.
Foi feita pela Governadora uma proposta ao comando de greve.
Veja bem: o Estado deve aos professores as progressões verticais
e horizontais de 2011, 2012, 2013 e 2014. O que a Governadora
propôs? Propôs que agora, em 2015, ela pagasse 2015 total, o
ano corrente do governo dela. E em 2016, paga 2011 e 2012. Em
2017, paga 2013 e 2014 e paga também o ano corrente de 2017. Ou
seja, ficam quitadas as progressões verticais e horizontais, quando
poderiam muito bem tornar isso em precatório e pagar quando o
Estado um dia pudesse. Mas ela se comprometeu em pagar. Um dado
para Vossa Excelência: o do ano corrente se paga com o recurso do
FUNDEB. Já dos anos anteriores não pode pagar com o FUNDEB,
tem que ser com a fonte 101, que é o repasse do Governo Federal
para o Estado, que o Senhor sabe que está sendo minguado a cada
mês. Mas mesmo assim ela assumiu esse compromisso. Outra, o
enquadramento, de imediato, de todos os professores. Significa que
desde 2011, quando não foi feita a progressão, ele recebe em torno
de 1.500, 1.600 reais, e como ele já fez o curso de nível superior,
de mestrado, de doutorado, passa a receber 4.000,00, de imediato.
Há muitas pessoas assim. Ela faria esse enquadramento agora, se a
greve parasse. O comando de greve ficou satisfeito com as propostas,
trouxe para a base, conversou, mas decidiram que só quinta-feira
daria essa resposta porque é preciso o Plano de Educação ser
votado aqui. É o Plano de Educação que está parado nesta Casa,
ainda. Nós temos que votar isso de imediato, senão os indígenas
não voltam para suas comunidades. Essas coisas, realmente, digo
a Vossa Excelência, demandam muito tempo, demandam diálogo
e o Governo não mente para o líder do Governo não, diferente do
que Vossa Excelência disse. O Governo fala a verdade não apenas
para o líder do Governo, como para os grevistas. Se mentisse, diria:
olha, concordo com tudo, posso pagar tudo e na época não pagar
nada. A Governadora está fazendo propostas que poderá pagar, por
isso que demanda tempo, pois haverá um levantamento financeiro,
um planejamento. Então, a Governadora não está mentindo para o
comando de greve, não mente para o líder, como o líder também
não mente para Vossa Excelência e demais deputados ou para
qualquer pessoa que nós abrimos o diálogo. Nossa missão aqui é
sempre falar a verdade.
O Senhor Deputado Izaias Maia continua – Senhor
Deputado, se o Senhor atravessar a rua os indígenas e professores
irão dizer, na sua presença, que até agora nada foi cumprido. Se o
senhor reparar, vai ver que eu o estou defendendo, porque o senhor
anuncia o que o Governo diz e a greve continua. Eu vou filmar
o que os indígenas e professores dizem, que isso só é balela, é
só conversa-fiada. Então, quem está envolvido no problema, quem
está enfrentando as dificuldades é quem diz que o Governo está
mentindo. Então, eu não sei mais onde é que está a verdade. Mas,
eu confio na sua liderança e volto a dizer: o nosso objetivo é que
haja a união e que se chegue a uma solução.
Outro pedido, e aqui eu peço ajuda do Deputado Mecias,
que está há muito tempo nesta Casa, bem como do Deputado Jalser
Renier e dos parlamentares mais antigos, pois queria fazer uma
pergunta: se existe oportunidade, já que sou calouro nesta Casa,
estou aprendendo a trabalhar, com relação às pessoas que fazem
hemodiálise, que são pessoas muitas vezes humildes, pobres e
que não têm recursos para pegar um táxi para seu transporte e
que saem da sessão de hemodiálise, se não me falha a memória,
que leva quatro horas, e saem perambulando pelas ruas da nossa

cidade com fome, com sede, sem um centavo, doentes, depois de
uma sessão. Essas pessoas me pediram no Programa Barra Pesada,
que desde ontem é levado ao ar no canal 12, de sete e trinta às
nove da noite. Eles me procuraram perguntando se havia uma
possibilidade dessas pessoas terem um transporte, alguma forma
para que, pelo menos, depois da sessão de hemodiálise, que elas
saem fracas, pudessem voltar para suas casas. Faço uma pergunta
ao meu querido Presidente, Deputado Jalser Renier, que, apesar
de jovem, já tem vários mandatos nesta Casa, será que existe,
Deputado? Eu não fico preocupado com ideias e projetos, se é do
João, do Paulo, não. O que me interessa é que seja resolvido. Se
disserem assim: olha, tomamos uma providência, os 24 Deputados,
nós resolvemos ou alguém ajudou. Isso é que me interessa, porque
desta vida nós não levamos nada e temos que prestar contas com
Deus. Por isso eu pergunto: dentro da Lei, nos trâmites que a Lei
permite, há possibilidade dessas pessoas conseguirem, pelo menos
um transporte, para quando saírem da sessão de hemodiálise não
fiquem perambulando, chorando, morrendo de fome e peregrinando
para as casas. Aí vamos dizer assim: mas não é problema nosso.
Não estou falando em problema nosso, estou falando por questão
de humanidade, porque o que tem saúde, hoje, poderá ser o doente
dos rins amanhã.
Aparte concedido ao Senhor Deputado Jalser Renier –
Deputado Izaias, na verdade, o Governo do Estado poderia dispor
desse serviço, porque seria um serviço completo, muito embora a
gente entenda que não é obrigação do Governo do Estado. Agora,
já que Vossa Excelência apresenta uma ideia, eu vou lhe dar outra
ideia. Vossa Excelência dispõe, aqui na Assembleia, de uma verba de
representação. Essa verba indenizatória custeia despesas universais
dentro de um projeto de resolução que a Assembléia Legislativa
criou. Então, Vossa Excelência poderia ir a uma locadora deste
Estado, locar qualquer que seja o veículo, uma Kombi, uma Van
e Vossa Excelência já ser o precursor dessa nova ideia, ou seja,
seria da iniciativa de Vossa Excelência, absolutamente legal, a
condição e a ideia de se locar uma viatura onde Vossa Excelência
pode dispor no seu gabinete de motoristas para fazer esse trabalho
voluntário. Isso que Vossa Excelência me propõe é um trabalho
voluntário, que cabe a qualquer Deputado Estadual no exercício
pleno da sua atividade funcional, ou cidadão, ou empresário ou
qualquer pessoa, colocar um carro ali no Hospital Geral ou onde se
faz a hemodiálise para poder dar a esses pacientes a tranquilidade
de chegar a suas casas em um carro. Então, na verdade, isso é mais
uma ação parlamentar individual do que propriamente uma ação
coletiva de um grupo.
Claro que cada Deputado que entenda poderia fazer
esse tipo de ação, não tem problema. Por exemplo, entendo que
a educação é necessária para se manter o equilíbrio da juventude.
Primeiro, criamos aqui um projeto de minha autoria, o projeto
VENCER, depois institucionalizamos através de um projeto de lei.
Enfim, cabe a cada parlamentar dar esse passo. Acredito que seria
um gesto nobilíssimo de Vossa Excelência, já que Vossa Excelência
levanta um tema tão importante diante dessas circunstâncias e
serviria de exemplo para muitos Deputados Estaduais desta Casa e
também para a Câmara de Vereadores.
Fica aqui a sugestão não só para Vossa Excelência, mas
para qualquer Deputado que se interessar em fazê-lo de maneira
social e democrática. Entendo que o social está acima de tudo
e entendo que Vossa Excelência, através do seu programa de
televisão, tem essa alavanca de melhorar ou pelo menos incentivar
e dar uma boa condição, dentro dos seus limites profissionais, para
a população do nosso Estado. O seu programa contribui muito para
isso. Desejo que Vossa Excelência continue fazendo esse trabalho,
pois, Vossa Excelência tem sido a boa surpresa deste parlamento.
Então, sinta-se no direito e sinta-se à vontade em fazê-lo da melhor
maneira possível. Enquanto presidente e enquanto instituição, o
que pudermos fazer para amenizar parte desse trabalho que Vossa
Excelência vai fazer, conte com este parlamento. Obrigado!
O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Obrigado,
Presidente Jalser Renier, graças a Deus, estou como Deputado
agora, mas sempre fui apresentador de televisão e graças a Deus
tenho o nome limpo. Vou procurar saber quanto custa uma Van,
vou comprar fiado, podemos comprar fiado, pagando direitinho
as prestações e, com toda certeza, se dentro de trinta dias chegar
essa Van, pode ter certeza que, em nome dos Deputados, em nome
do Barra Pesada, essa Van vai rodar e vou anunciá-la no nosso
programa, tenha a certeza disso. Isso aqui é uma passagem. Não
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somos Deputados e sim estamos Deputados, pois, de uma hora
para outra, tudo se acaba e como parlamentar quatro anos também
passam. O que vale para Deus é a caridade. Obrigado!
O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor Presidente,
Senhoras e Senhores Deputados, colegas da Mesa Diretora, amigos
da imprensa e pessoas que nos prestigiam hoje com suas presenças
no Plenário desta Casa, servidores, bom-dia.
Senhor Presidente, foi muito falado na semana passada e
ainda se comenta com fervor nas redes sociais, uma possível CPI na
Secretaria de Saúde. Manifestei-me como outros Deputados desta
Casa se manifestaram, no sentido de sermos favoráveis à CPI na
Secretaria de Saúde ou em qualquer outro lugar até porque eu, o
Deputado Brito Bezerra, Deputado Soldado Sampaio, Deputado
Gabriel Picanço pedimos nesta Casa várias CPIs na educação, na
saúde e não seria correto que agora nós, que tanto pedimos a instalação
de CPIs nesta Casa, nos negássemos a ser favoráveis a uma CPI.
O que não concordamos é que se usem dois pesos e duas medidas.
Se tiver que fazer CPI na Secretaria de Infraestrutura vamos fazer.
Na Secretaria de Infraestrutura podemos apurar as obras feitas de
terraplanagem, de pontes, de estradas, enfim. Vamos apurar na saúde
os contratos. Vamos apurar na Secretaria de Educação os contratos
da merenda escolar, enfim, vamos apurar de verdade! Só queremos
incluir os quatro anos anteriores, porque é justo, está fresquinho.
O Estado que a Governadora Suely encontrou foi um
Estado com mais de um bilhão de reais de dívidas e hoje todos
aqueles que votaram na Governadora Suely Campos votaram nela
sabendo que o Estado estava quebrado, falido e votaram nela na
esperança de que ela fosse a mão firme, a mão forte para tirar o
Estado da crise que se encontrava e que se encontra até hoje. E
assim sendo, a Governadora está trabalhando para isso. Já pagou,
só este ano, mais de 200 milhões de reais de dívidas do governo
anterior, que não tem nada a ver com dívida do governo dela.
Ora, se o governo anterior não tivesse deixado tantas dívidas,
esses 200 milhões de reais poderiam estar sendo investidos nas
vicinais do Caroebe; poderiam estar sendo investidos na saúde,
na educação. Mas, foi dinheiro que chegou, entrou nos cofres da
CER para fazer iluminação pública e não foi feita, entrou nos
cofres da CODESAIMA para fazer estradas e não foram feitas as
estradas. E o dinheiro escafedeu-se, sumiu! Mas, a dívida ficou e
o serviço também ficou para ser executado. Alguém tem que fazer
esse serviço. E aí as cobranças vieram todas de uma só vez para a
Governadora Suely Campos e, claro, pega nos seus secretários.
Mas, vou me ater, Deputado Chico Guerra, à Secretaria
de Saúde. Alardeou-se que o Secretário Kalil paga à empresa da sua
esposa. Ora, a empresa é uma sociedade composta por três pessoas:
a Dona Cecília, esposa do Dr. Kalil; o Doutor Fabrício, que é médico
neurologista, e também pelo Doutor Alexandre Salomão, que era
Secretário de Saúde do Estado até poucos dias atrás. Nunca se disse
aqui que o Doutor Alexandre pagou para ele mesmo. O Dr. Alexandre
Salomão, Secretário de Saúde, pagava a empresa dele mesmo. Essa
própria empresa, que hoje falam que o Doutor Kalil paga para a
esposa dele é a mesma empresa do Dr. Alexandre Salomão, onde
cada sócio tem trinta e três por cento de cota da empresa. O Doutor
Alexandre Salomão era Secretário de Saúde do Estado no governo
do Governador Anchieta e pagava para ele mesmo, e pagava todos
os meses para a empresa que é a mesma empresa que pagam agora.
E na época, nenhum Deputado governista, nem de oposição trouxe
esse tema à baila na Assembleia Legislativa. E por que não trouxe?
Simplesmente porque essa é a única clínica renal que tinha na
época e é a única que tem agora, que presta serviços relevantes e
que, se descredenciar essa empresa, certamente muita gente morrerá
rapidamente porque é a única empresa que presta esse tipo de serviço
em Roraima. Tira essa empresa e certamente muita gente morrerá
por falta dos serviços da clínica renal. Agora, se querem usar o Dr.
Kalil como bode expiatório é outra coisa, outra situação. Se querem
se vingar da Governadora Suely Campos por alguma outra situação,
aí é outra coisa.
Portanto, gostaria dizer aos colegas Deputados que a
empresa não é nova, tem cinco anos que tem o mesmo contrato, não
foi contratada agora pelo Doutor Kalil, com o mesmo esquema. O
governo passado contratou o Hospital Loty Iris, que é um hospital
renomado da mãe do Secretário Alexandre Salomão, doutora
Sumaia, que é uma pessoa de bem, trabalhadora deste Estado.
Nenhum dos Deputados governistas e nem da oposição trouxe esse
assunto à baila, porque acreditamos que é uma coisa para melhorar
a saúde das pessoas.

Senhor Presidente, Senhores Deputados, passando a parte
negativa, vou passar para ações positivas, o que a Secretária de
Saúde, nesses seis, sete meses fez até agora. Quando a Governadora
Suely assumiu, a dívida, só na Secretaria de Saúde do Estado era
de 101.429. 116,00 (cento e um milhões, quatrocentos e vinte nove
mil e cento e dezesseis reais), porém tinha um déficit mensal na
Secretaria de Saúde de mais de dezessete milhões, porque não havia
recursos suficientes para continuar pagando as dívidas dos serviços
executados. O Doutor Kalil, Doutor César e Doutor Paulo Linhares,
sob a orientação da Governadora Suely Campos, diminuíram custos
e aumentaram as prestações de serviços à população. As empresas
terceirizadas, que em janeiro tinham contratos no valor de três
milhões e oitocentos mil reais, baixou 23%. Hoje são apenas dois
milhões e oitocentos mil reais, baixou mais de novecentos mil reais
por mês. O demonstrativo de despesas administrativas, no ultimo
mês de janeiro, foi de um milhão e cento dezoito mil reais; agora,
no mês de junho, foi de setecentos e nove mil reais. Baixou 36%,
reduzindo custos para poder aplicar em melhorias para a população.
O demonstrativo das unidades de saúde da capital e
interior custavam dezesseis milhões, setecentos e setenta mil/ mês,
agora custam catorze milhões e quatrocentos mil reais, baixando
14, 15%. A folha de pagamento dos servidores comissionados,
em dezembro, foi de vinte e um milhões de reais; agora, mesmo
com a chamada dos novos concursados, a folha ficou em vinte um
milhões, cento e noventa e três mil reais.
O governo implementou serviços de radiologia, médico
na cadeia pública, médico no trabalho, médico fisiátrico. Hoje o
déficit mensal do governo, que em janeiro era de dezessete milhões,
caiu para dez milhões, ou seja, a atual gestão da Secretaria de
Saúde da Governadora Suely conseguiu reduzir dívidas mensais de
dezessete para dez milhões. Já é uma economia de sete milhões de
reais/ mês que a Secretaria de Saúde está fazendo. Isso representa
cerca de 45% mensal.
Em Boa Vista, o governo está concluindo o Hospital das
Clínicas. O Laboratório de Patologia terá o início da obra agora em
setembro de 2015. A obra estava parada. O Centro de Reabilitação
já vai ser licitado por cinco milhões de reais. O Hospital Geral de
Roraima será ampliado. O Bloco de Administrativo terá início agora
em outubro. A casa da gestante, que é uma grande preocupação da
Governadora Suely, inaugura agora em setembro de 2015, e a reforma
do pronto atendimento começa agora em outubro. Um aparelho de
hemodinâmica, Deputado, estava na caixa desde 2009, zerado. Será
inaugurado agora, dentro de trinta dias. É um aparelho importante para
o Estado de Roraima. O aparelho de mamografia está parado desde
2013, zerado. Vai ser inaugurado nos próximos 15 dias. O cereógrafo,
que é o raio-x contrastado, que também estava parado na caixa desde
2008. O que faltou não foi competência e nem compromisso, foi tempo
para se fazer isso. Mas o governo já tem para o próximo ano, só na
bancada federal, cadastrada e empenhada: através da Senadora Ângela
Portela, seis milhões, quatrocentos e trinta mil reais, só para a saúde.
São emendas impositivas, que é obrigado a vir o recurso; Deputado
Jhonatan de Jesus, seis milhões e trezentos mil reais; Deputado
Berinho Bantim, três milhões trezentos e setenta e dois mil reais;
Senador Mozarildo Cavalcanti, dois milhões, cento e vinte e quatro
mil reais; Deputado Luciano Castro, três milhões, novecentos e doze
mil reais, mais um milhão e oitocentos mil reais do Senador Mozarildo
e mais quinhentos mil reais do Deputado Jhonatan de Jesus. São cerca
de cinquenta milhões de reais empenhados para investimento na saúde
no próximo ano. Então, a Governadora Suely não está brincando de
fazer saúde. Só que ficaram anos e anos destruindo!
Quero falar da Policlínica Cosme Silva. Vou citar um mês
anterior com o mês atual.
Em junho do ano passado, a Policlínica Cosme Silva
atendeu 12.640 mil pessoas; em junho deste ano, a Policlínica
Cosme Silva atendeu 18. 944 pessoas, quase 50% há mais do
que atendeu no mesmo mês no ano passado. Por quê? Porque a
prefeitura está com os postos de saúde fechados e a Policlínica
Cosme Silva é que atende a região, que é uma das mais necessitadas
do Estado. O HGR, Senhor Presidente, cirurgias seletivas; em
junho do ano passado, foram atendidas 332 pessoas; este ano 543
cirurgias seletivas. Cirurgias ortopédicas: 122 cirurgias no ano
passado; em junho desse ano 213 cirurgias ortopédicas. Cirurgias
gerais, em junho do ano passado foram feitas cento e quarenta e
nove; em junho deste ano, duzentas e noventa e duas cirurgias.
Os números são sempre o dobro do governo anterior. O Hospital
Coronel Mota atendeu, em junho do ano passado, 8.365 pessoas;
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em junho deste ano 10.277 pessoas. Essa é uma prova de que o
serviço está dinamizado e abrindo mais oportunidades, diminuindo
burocracias para que as pessoas possam ser bem atendidas pelo
governo.
Fora isso, o governo do Estado, através da Secretaria de
Saúde, ampliou o Hospital de Rorainópolis. Colocou de fato para
funcionar e colocou atendimento no Baixo Rio Branco. Vai licitar
a reforma e ampliação do Hospital de Caroebe. São dois milhões
novecentos e setenta mil reais. Vai duplicar o número de leitos e vai
deixar mais humano o Hospital de Caroebe. Aqui tem um milhão,
novecentos e setenta e um reais de emenda do Deputado Federal
Jhonatan de Jesus e um milhão de reais de emenda do Deputado
Mecias de Jesus. O Hospital de Caracaraí, que agora é do governo
do Estado, vai ser licitado, Deputado Odilon, em dois milhões de
reais, como é de conhecimento de Vossa Excelência, emenda do
Deputado Federal Jhonatan de Jesus. O Hospital de Alto Alegre
também vai ser licitado em dois milhões de reais, emenda do
Deputado Jhonatan de Jesus. A Governadora também já determinou
a reforma do Hospital de Santa Maria do Boiaçu. A Secretaria de
Saúde está providenciando instalação de raio-x e laboratórios para
exames médicos em todos os 15 municípios do interior do Estado
de Roraima. Isso é ação imediata que a Secretaria de Saúde está
se preparando para fazer. O Hospital Ottomar de Souza Pinto, em
Rorainópolis, desde junho de 2014, consultou 613 pessoas; em
junho de 2015, consultou 2.719 pessoas. Atendimento de urgência
e emergência: 960 pessoas. Este ano, cirurgia geral 57, e no ano
passado 28. Em junho deste ano foram feitas 47 cirurgias cesarianas
e no ano passado 14. Antes o hospital não tinha condição de fazer
o atendimento, e agora tem. Cirurgias ortopédicas que nunca foram
feias antes! Este ano foram feitas 11 em janeiro, 24 em fevereiro,
15 em março, 19 em abril, 11 em maio e 12 em junho. Nunca tinha
sido feita cirurgia ortopédica no Hospital de Rorainópolis; agora
acontecem todos os meses. E agora, no Hospital de Rorainópolis,
a Governadora colocou cirurgia geral, cardiologista, urologista,
oftalmologista, ultra-som, ortopedista, ginecologista e otorrino.
Temos em média 150 pessoas internadas por mês lá no Hospital de
Rorainópolis.
Portanto, são números que falam mais alto, números que
estão visíveis, que estão a olhos nus e que não podemos esquecêlos, apenas com a intenção de sacrificar ou de colocar alguém no
paredão, porque não gosto dele, ou porque me negou isso, porque
fez isso ou aquilo. Não podemos agir dessa forma, não podemos
agir de forma que não possamos dar oportunidade de defesa àqueles
que não puderam se defender.
Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo
– Deputado Mecias, tenho acompanhado, atentamente, sua
explanação e torço para que esses recursos cheguem e sejam
colocados à disposição da população. Quero lhe agradecer pelo
espaço que me foi dado, até porque em rede social também vi essa
coisa de perseguição. Nós fizemos uma comissão no início do ano
e acompanhamos o relatório do relator. O problema é que tanto
a Lei 4320 e 866 proíbem o pagamento de ofício. E foi isso que
aconteceu; foi pago sem prévio empenho. A questão do pagamento,
não é só a questão de a empresa ser da esposa do secretário. Foi
pago via ofício, sem prévio empenho e existe toda uma gama de
irregularidades nesses pagamentos. Ouvimos pessoas que falaram
com empresários, falaram coisas absurdas! A questão não é pessoal,
porque, diante de tudo aquilo não for feito nada.
Entendo que a saúde hoje passa por dificuldades, pois
conheço pessoas que há seis meses estão esperando para fazer
cirurgia e não conseguem. Não é uma e nem duas não! Se Vossa
Excelência for até o HGR vai chorar quando entrar naquele hospital.
Não tem remédio, não tem nada e a gente ver compras de 15, 20
milhões, no diário oficial, e não chegam os remédios.
Então, tem alguma coisa de errado nisso. Eu acho que até
essa CPI deixaria mais transparente tudo isso, todos esses números
que Vossa excelência colocou. Eu acho até que iria reparar essa
injustiça que está sendo pregada nas redes sociais pelo próprio
Secretário.
Quero dizer que o que nós fizemos não é pessoal. Vossa
Excelência que já foi gestor, sabe que você pagar de ofício, sem
prévio empenho, e foram 12 milhões pago sem empenho. Sabemos
que tem empresas lá que estão há um ano que não recebem.
Então, tudo isso foi levantado. Eu torço que as coisas
aconteçam da melhor forma para o Estado. Torço que este Estado
ande, até porque a gente mora aqui e precisa do HGR. Eu acho que

tanto a pessoa mais importante deste Estado como a mais simples,
na hora da dificuldade de saúde, ele procura o HGR. Era esse o
registro que gostaria de deixar e agradecer o espaço dado por Vossa
Excelência.
O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua. –
Deputado George, Vossa Excelência é um homem inteligente e sabe
muito bem que o pagamento via ofício que Vossa Excelência se
refere, é que o Secretario manda o ofício, porque ele é o ordenador
de despesas, mas o processo é normal, com empenho, legalizado.
Ele autoriza o pagamento, via ofício, de todas as outras empresas,
mas o processo não tem nenhuma ilegalidade.
Com relação às empresas que ficam um ano sem receber,
eu posso trazer aqui amanhã, caso Vossa Excelência queira,
empresas que ficaram dois, três anos sem receber no governo
passado, inúmero anos, e esse ano vão ficar mais ainda, pois são
dívidas que não são da Governadora Suely, que ela não fez e ela já
pagou 219 milhões de reais de dívidas do governo passado, mas ela
não vai passar o governo dela todo pagando dívidas do Governador
Anchieta não, pois não é obrigação dela. A obrigação dela é fazer
este Estado funcionar e ela vai fazê-lo funcionar. Nós vamos dar
esse apoio para ela poder fazer isso e precisamos do apoio da
Assembleia. Eu sei que até o momento Vossa Excelência não se
negou a isso.
Aparte concedido ao Senhor Deputado Dhiego Coelho
– Deputado Mecias, quero parabenizá-lo pelo seu discurso e pelas
informações que o senhor trouxe ao plenário, dos índices, os
aumentos de atendimento de cirurgias, e parabenizar a Governadora
pelo trabalho que ela vem fazendo, pois é dever e obrigação dela
melhorar a saúde do nosso Estado. Só que quando o senhor fala
dessa forma, quem escuta, pensa que a saúde do Estado está às mil
maravilhas. Então, a gente tem que relatar que não está como o
senhor falou.
Sempre costumo dizer que a gente só pode falar ou reclamar
de um serviço público, quando a gente usa esse serviço. Quando não
usufruímos não podemos questionar, se ele é bom ou ruim. Eu sou prova
viva, porque ontem precisei do sistema público de saúde. Eu não tenho
plano de saúde, não vou a hospital particular, não vou à UNIMED ou
Lotty Íris. Quando eu, ou algum membro da minha família precisa,
eu vou ao Hospital Geral. Ontem foi caso de polícia, tinha umas 10
pessoas que deram entrada no pronto atendimento do hospital, 3 horas
da tarde, e já era meia noite e ainda não tinham sido atendidas. Eu estava
lá e presenciei. Chamaram a polícia até para amenizar a situação. Os
pacientes estavam chateados por estarem há mais de 9 horas esperando
atendimento. Quando a gente escuta você falando que aumentou o
número de atendimento e de cirurgias, o cartão postal da saúde pública
é seu pronto atendimento, ou trauma, e a gente não ver essa eficiência
toda dentro do pronto atendimento do hospital. Eu, inclusive precisei de
uma tomografia e dentro do pronto atendimento, estavam desabilitados
a solicitar uma tomografia dentro do hospital. Então, fica aqui o registro.
Se ela está trabalhando, continue trabalhando, mas veja como estão os
hospitais, pois não estão tão eficientes. Estou aqui, não como oposição,
mas para apontar o que está de errado na gestão. Eu creio que ela deve
receber como uma crítica construtiva para que ela venha melhorar sua
gestão, pois quem ganha é a população. As pessoas não precisam ficar
esperando um atendimento por 9 horas. Acho isso um absurdo! E isso
ocorreu ontem à noite. Muito obrigado!
O Senhor Deputado Mecias de Jesus continua. – É uma
satisfação ouvir Vossa Excelência, mas em momento algum eu disse
aqui que o problema da saúde tinha acabado. Eu falei de índices que
melhoraram com relação ao governo anterior, até porque, tem um
ditado popular que diz: “Quando tudo está resolvido é porque chegou
ao fim, e se não chegou ao fim, é porque não está resolvido.” Vai ter
sempre problemas no governo atual, assim como tinha no governo
passado. O que nós precisamos é melhorar os índices. Se formos
observar quantas vezes milhões de pessoas, milhares de vezes ficaram
meses e meses para marcar uma consulta, chegando a demorar 90
dias, 120 dias... mas dizer que a saúde está às mil maravilhas, eu
não disse isso, em nenhum momento. Eu fiz comparação do governo
atual com o governo passado, que melhorou muito. Imaginem como
era no governo anterior! Agora hospitais públicos fecham no Brasil
inteiro todos os dias. São Paulo, que é a maior economia do Brasil,
tem problemas seriíssimos lá, porém não serve de justificativa para
se ter uma saúde ruim aqui. Temos que trabalhar para melhorar, cada
vez mais, a saúde no nosso Município. É esse o nosso compromisso,
e estamos dispostos, enfrentando, passo a passo, com a Governadora
Suely Campos e com o Secretário Kalil, Paulo Linhares e com o
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Doutor César. Muito obrigado!
O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Passaremos
para a Ordem do Dia, com a discussão e votação, em turno
único, do Projeto de Decreto Legislativo nº 016/15, que “institui
o Disque Denúncia de maus tratos, abandono ou qualquer forma
de violência contra crianças, adolescentes e idosos, e dá outras
providências”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; do
Projeto de Decreto Legislativo nº 019/15, que “concede o Título de
Cidadão Benemérito do Estado de Roraima ao Pastor Isamar Pessoa
Ramalho, e dá outras providências”, de autoria do Deputado Mecias
de Jesus; do Projeto de Decreto Legislativo nº 022/15, que “aprova
o relatório final da Comissão Especial, criada pela Resolução nº
005/15, alterada pela Resolução nº 014/15; do Requerimento nº
058/15, que requer a transformação da Sessão Plenária do dia 2
de setembro, às 10h, em Comissão Geral, momento em que esta
Casa Legislativa prestará homenagem às famílias japonesas, pelos
120 anos do tratado de amizade firmado entre Brasil e Japão e
pelos 60 anos de imigração nipônica em Roraima, com a entrega da
Comenda Orgulho de Roraima a membros das famílias pioneiras;
do Requerimento nº 057/15, requerendo realização de Sessão
Especial no dia 1º de setembro do corrente ano, às 15h, momento
em que esta Casa prestará homenagem à Igreja Assembleia de
Deus, pelo aniversário de 100 anos de sua fundação em Roraima,
com a entrega da Comenda Orgulho de Roraima a pastores
membros; do Requerimento nº 059/15, requerendo a realização
de Sessão Especial no dia 4 de setembro do corrente ano, às 15h,
momento em que esta Casa prestará homenagem ao Ministro
Ricardo Lewandowski; e do Requerimento nº 060/15, requerendo
abertura de CPI, feito por meio do Requerimento nº 054/15, com os
seguintes documentos para análise e apuração dos fatos constantes
dos mesmos e ocorridos no período de 2007-2014 na Secretaria
Estadual de Saúde: Processo nº 020601.05302/13-00, Processo nº
020601.010464/1-14 e Processo nº 20001.03171/10-05l, de autoria
de vários Deputados.
Gostaria de Saber do Deputado Mecias de Jesus se deseja
incorporar esta empresa na instauração da CPI que foi pedida pelo
G14? É isso que Vossa Excelência deseja?
O Senhor Deputado Mecias de Jesus pede Questão de
Ordem – A primeira justificativa é de que o pedido não é só meu,
são 8 parlamentares que assinaram para que seja dado o mesmo
tratamento e anexado à solicitação anterior.
O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Vossa Excelência
não queria abranger, porque aqui Vossa Excelência está se atendo
apenas a duas empresas. A sugestão desta presidência é que Vossa
Excelência protocole um pedido de CPI, também, de toda gestão
do governo anterior. Dessa forma iremos abrir uma CPI dentro
desta Casa, levando ao conhecimento da sociedade o que aconteceu
no governo anterior e o que esta acontecendo no governo atual.
Se Vossa Excelência assim desejar, eu submeto à apreciação do
plenário.
O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Senhor
Presidente, uma CPI para ser criada tem que ter fatos concretos.
Neste caso, estamos apresentando fatos concretos a serem fixados
nos mesmos moldes do G14 e com o mesmo encaminhamento que
Vossa Excelência deu ao outro.
O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Perfeitamente.
Então, eu só quero confirmar as assinaturas. Senhores Deputados,
neste Requerimento constam sete assinaturas, mas necessita de
oito assinaturas. Eu serei o oitavo a assinar o seu Requerimento.
Incorporada a sugestão para criação da CPI incluindo as empresas
apresentadas pelo Deputado Mecias de Jesus.
Coloco em votação o Requerimento. Os Deputados que
concordam permaneçam como estão. Dou por aprovado o Requerimento.
Peço ao Departamento Técnico que envie à Consultoria
Jurídica para que, em tempo hábil, possa emitir parecer aos dois
pedidos.
Requerimento nº 058/15, que requer a transformação
da Sessão Plenária do dia 2 de setembro, às 10h, em Comissão
Geral, momento em que esta Casa Legislativa prestará homenagem
às famílias japonesas, pelos 120 anos do tratado de amizade
firmado entre Brasil e Japão e pelos 60 anos de imigração nipônica
em Roraima, com a entrega da Comenda Orgulho de Roraima a
membros das famílias pioneiras.
Em discussão o Requerimento. Não havendo quem queira
discutir, em votação. A votação será simbólica: os Deputados que
concordam permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento.

Requerimento nº 059/15, requerendo a realização de
Sessão Especial no dia 4 de setembro do corrente ano, às 15h,
momento em que esta Casa prestará homenagem ao Ministro
Ricardo Lewandowski, com a entrega da Medalha do Mérito
Legislativo Grau Grande Mérito.
Em discussão o Requerimento. Não havendo quem queira
discutir em votação. A votação será simbólica: os Deputados que
concordam permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento.
Requerimento nº 057/15, requerendo realização de Sessão
Especial no dia 1º de setembro do corrente ano, às 15h, momento
em que esta Casa prestará homenagem à Igreja Assembleia de Deus,
pelo aniversário de 100 anos de sua fundação em Roraima, com a
entrega da Comenda Orgulho de Roraima a pastores membros.
Em discussão o Requerimento. Não havendo quem queira
discutir, em votação. A votação será simbólica: os Deputados que
concordam permaneçam como estão. Aprovado o Requerimento.
Comunico aos Senhores Deputados que a Mesa Diretora
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no uso de suas
atribuições e de conformidade com o artigo 31 e 33, inciso IX,
da Constituição Estadual, combinado com o artigo 26 e 42 do
Regimento Interno deste Poder, promulga a Resolução nº 041/15,
que cria a Comissão Especial Interna para analisar e dar parecer à
Proposta de Emenda à Constituição nº 004/15, que altera a redação
do artigo 20, alínea “a”, da Constituição do Estado de Roraima,
composta pelos seguintes membros: Soldado Sampaio, Oleno
Matos, Lenir Rodrigues, Izaías Maia e Jorge Everton, autor da PEC.
A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições e de conformidade com o
artigo 31 e 33, inciso XVIII, da Constituição Estadual, combinado
com o artigo 26 e 43 do Regimento Interno deste Poder, promulga
a Resolução nº 040/15, que cria a Comissão Especial Externa para
analisar o nome do Senhor Alessandro Felipe Viera Sarmento,
indicado para exercer o cargo de Presidente da Fundação de Meio
Ambiente e Recursos Hídricos do Estado de Roraima – FEMARH,
e sabatiná-lo, conforme Mensagem Governamental nº 035/15,
composta pelos seguintes Parlamentares: Marcelo Cabral, Jânio
Xingú, George Melo, Brito Bezerra e Soldado Sampaio.
Solicito que, após o término da Sessão, as comissões se
reúnam e apresentem os nomes para presidentes e relatores.
Suspendo a Sessão para que as Comissões possam emitir
parecer aos Projetos lidos na Sessão.
Reaberta a Sessão.
O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta
a Sessão.
Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações
Pessoais.
Registramos com muita alegria a presença do Senhor
Afonso Parente.
O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Senhor
Presidente, gostaria de parabenizar o dia do Soldado, 25 de agosto.
Gostaria de prestar homenagem a todos os policiais, bombeiros, às
Forças Armadas, do soldado mais moderno ao general mais antigo,
pois todos são soldados. Homenagem ao patrono do Exército
Brasileiro, Duque de Caxias. Quero aqui parabenizar todos os
soldados em especial, àqueles colegas do dia-a-dia, o praça que
está fazendo a ronda ostensiva, tanto da PM como do Bombeiro,
prestando apoio à sociedade roraimense.
O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Registro também
a presença da Senhora Linduína e do companheiro Neto, presentes
nas galerias.
O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente,
eu queria parabenizar a Prefeita de Boa Vista, ontem, por ter dado
gratificações aos Diretores e gestores, enquanto o governo do
Estado está em briga com a educação. O governo municipal esta
valorizando os professores e gestores dos municípios.
O Senhor Presidente (Jalser Renier) - E não havendo mais
nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão. Convido os Senhores
Deputados para a Sessão Plenária do próximo dia 26, à hora regimental.
Registraram a presença, no painel, os Senhores
Deputados: Angela A Portella, Aurelina Medeiros, Evangelista
Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo,
Izaías Maia, Jalser Renier, 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: 26/08/2015

