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Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
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Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
Deputado Coronel Chagas – PRTB;
Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
Deputado Jânio Xingú – PSL;
Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
Deputado Izaias Maia – PRB;
Zé Galeto– PRP; e
Deputado Soldado Sampaio – PC do B.
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Deputado Mecias de Jesus – PRB.
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Deputado Mecias de Jesus – PRB.
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Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
Deputado Izaias Maia – PRB.
Suplentes:
1º - Deputado Chico Guerra - PROS; e
2º - Deputado Chicão da Silveira – PDT.

Comissão de Defesa do Consumidor:
DeputadoChico Mozart - PRP;
Deputado Odilon Filho – PEM;
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RESOLUÇÃO Nº 0122/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor Halyson David Bezerra 

Santos, matrícula 12252, a partir de 01 de fevereiro de 2016, do cargo 
comissionado de Assistente Parlamentar IV, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0123/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar o servidor Pedro de Alcantara Duque 

Cavalcanti, matrícula 17256, a partir de 01 de fevereiro de 2016, do cargo 
comissionado de Assessor Especial III, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em 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 fevereiro de 
2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0124/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Louyse Evelyn Silva de Carvalho, a 

partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado 
de Consultor Jurídico - CG, integrante do Quadro de Pessoal desta 
Casa Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0125/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR as pessoas relacionadas no anexo desta 

Resolução, a partir de 01 de fevereiro de 2016, 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.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0120/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA 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 no anexo desta 

Resolução, a partir de 29 de janeiro de 2016, onde exerceram Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em 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 29 de janeiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
Anexo da Resolução de Exoneração nº 0120/2016/DGP.

MATRÍCULA NOME CARGO

13863 NICK ADAM DE SOUZA GONÇALVES Assistente Especial I MD

15434 PABLO ALEXANDRE GERMANO DE 
OLIVEIRA Assistente Parlamentar IV

17341 PEDRO ALVES DA SILVA NETO Auxiliar Parlamentar V

15954 PEDRO BENTO DOS SANTOS JUNIOR Auxiliar Parlamentar V

17455 RENATA CAROLINA GOMES CARDOSO 
DA SILVA Assessor Parlamentar II

15730 RENNYSON HENRIQUE TELES ESBEL Assistente Parlamentar III

17756 ROSA MARIA DE AMORIM FREITAS Assessor Parlamentar V

15959 RUTE BATISTA BRAGA Auxiliar Parlamentar V

14453 SANDY ELLEN BARROS MOREIRA Assistente Parlamentar III

17400 THALISSON BARRETO DA SILVA Assistente Parlamentar II

14977 THIAGO DE SOUZA PADILHA Assistente Especial III MD

13861 VALCIMEIRES BAIA MAIA Auxiliar Parlamentar IV

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0121/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar a servidora Claudia Caroline Rodrigues de 

Araujo, matrícula 15419, a partir de 01 de fevereiro de 2016, do cargo 
comissionado de Assessor Parlamentar V, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
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AILTON JARDIM VIANA Auxiliar Parlamentar V

AIRLA MARIA LIMA DA SILVA Assistente Parlamentar IV

ALBERTO SONESEN HIRTZ Assistente Especial III MD

ALCILENE PEREIRA DE SOUZA Assistente Parlamentar IV

ALDO ALVES BEZERRA Assessor Especial I MD

ALEKSANDRO NERES DOS SANTOS COSTA Assessor Parlamentar II

ALEX PERES DE NEGREIROS Assessor Especial I MD

ALINE DE SOUSA MORAIS Auxiliar Parlamentar V

ALLYNE KARLA MORAES DE OLIVEIRA Assistente Parlamentar IV

ALMIR RODRIGUES DA SILVA Assistente Parlamentar III

ANA CELIA DE OLIVEIRA PAZ Assessor Parlamentar III

ANA GESSICA RODRIGUES BUENO Assistente Parlamentar IV

ANA KARINE FREITAS DO NASCIMENTO Assessor Especial III MD

ANDRE LUIZ ALVES DOS SANTOS Assistente Parlamentar III

ANDREIA CRISTINA RODRIGUES DOS SANTOS Assessor Especial I MD

ANDREIA DA SILVA MOURA SOUZA Auxiliar Parlamentar V

ANDRESSA MACEDO DE OLIVEIRA Auxiliar Parlamentar V

ANDREZA GOMES SOARES Assistente Parlamentar II

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0127/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Claudia Caroline Rodrigues de Araujo, 

a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado 
de Consultor Técnico, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 0128/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Halyson David Bezerra Santos, a partir de 

01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado de Assistente IV 
PROCON, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 
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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

publicação, retroagindo seus efeitos a partir de 01 de fevereiro de 
2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de fevereiro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 0125/2016/DGP.

NOME CARGO

ANA CAROLINA OLIVEIRA DIAS FS5 Assessor Parlamentar

CAMILA SOUSA DIAS FS4 Secretário Parlamentar

CANANDA ALMEIDA MACHADO FS1 Secretário Parlamentar

DEBORA DE FIGUEIREDO LIMA FS4 Secretário Parlamentar

DENNIS HENRIQUE MENEZES BORGES FS5 Assessor Parlamentar

DIHON WEMERSON GOMES LIMA FS4 Secretário Parlamentar

JEICE DA SILVA SANTANA FS4 Secretário Parlamentar

LEYDIANE RODRIGUES OLIVEIRA MAGALHÃES FS4 Secretário Parlamentar

MONICA BARRETO DE SOUZA FS3 Auxiliar Parlamentar

PAULO VITOR GOMES DO NASCIMENTO FS4 Secretário Parlamentar

QUIANE PRADO DA SILVA FS4 Secretário Parlamentar

RAFAEL HENRIQUE DOS SANTOS NASCIMENTO FS1 Técnico Legislativo

ROGÉRIO DOS SANTOS OLIVEIRA FS4 Secretário Parlamentar

WALBER DONADONI DE SOUZA LOPES FS2 Assessor Parlamentar

Palácio Antônio Martins, 09 de fevereiro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
 

RESOLUÇÃO Nº 0126/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR as pessoas listadas no anexo desta Resolução, 

a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercerem Cargos Comissionados, 
integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº 0126/2016/DGP.

NOME CARGO

ADRIANA CAMILA MARQUES DE OLIVEIRA Auxiliar Parlamentar III

ADRIANA DOS PRAZERES BARBOSA Assistente Parlamentar IV

AFONSO VALTER PARENTE PINTO Assessor Especial III MD
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moradia, o lazer, a segurança, a previdência social, a proteção à maternidade 
e à infância, a assistência aos desamparados, na forma desta constituição”. A 
população considera necessária a reforma em caráter de urgência doginásio 
poliesportivo Galdino Vieira do Nascimento. Sendo este o único local que 
proporciona a realização de diversas modalidades esportivas.

Sala das Sessões, 03 de março de 2016.
EVANGELISTA SIQUEIRA
Deputado Estadual – PT/RR

INDICAÇÃO Nº 037/2016
O parlamentar que a esta subscreve, e com base no Art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte INDICAÇÃO:

SUGERIR AO PODER EXECUTIVO, EM CARÁTER 
DE URGÊNCIA QUE SEJAM RECONSTRUÍDAS AS PONTES 
“PINGUELAS” NA VICINAL-10 E NA VICINAL- 12, LOCALIZADAS 
NO MUNICÍPIO DE IRACEMA, QUE SE ENCONTRAM 
TOTALMENTE DESTRUÍDAS PELAS QUEIMADAS.

JUSTIFICATIVA
As pinguelas fazem parte do cenário e da história de diversas 

localidades do interior da região. Elas têm uma função importante para as 
famílias que vivem isoladas e ficam ilhadas quando acontecem enchentes 
na região. A vicinal-10 e a Vicinal-12 estão com as referidas totalmente 
queimadas devido à estiagem, impossibilitando o tráfego de transporte 
escolar e também de escoar a produção.

Esse é o principal objetivo da presente indicação.
ZÉ GALETO

Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 038/2016
O Deputado que a esta subscreve, com amparo no art. 

202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado Suely Campos, a 
seguinte INDICAÇÃO:

QUE INSTITUA UM PROGRAMA DE PARCELAMENTO 
DE DÉBITOS FISCAIS, VISANDO PERMITIR ÀS PESSOAS 
FÍSICAS OU JURÍDICAS A REGULARIZAÇÃO DE CRÉDITOS 
DO ESTADO DE RORAIMA, DECORRENTE DE DÉBITOS 
RELATIVOS AOS TRIBUTOS E TAXAS ADMINISTRATIVAS 
PELA SECRETARIA DE ESTADO DA FAZENDA DE Roraima - 
SEFAZ.

JUSTIFICATIVA
A carga fiscal brasileira, assunto que a mídia tem dado especial 

atenção nos últimos meses, há muito tempo é sentida na pele pelos 
empresários, muitos dos quais não têm logrado suportar tais encargos, 
declarando concordata e falência, o que leva imediatamente ao aumento 
do desemprego, principal preocupação do povo deste país na atualidade.

Essa carga tributária descabida faz com que muitos empresários, 
mesmo que tenham a boa vontade de manter-se atualizados com suas 
obrigações, esbarram-se com a seguinte escolha: ou pagam os impostos ou 
mantêm a empresa funcionando.

Assim, pensando em sua própria sobrevivência e na dos seus 
funcionários, na maioria das vezes, optam por deixar os impostos sem 
pagamento. Essa prática é péssima para o Estado, que perde sua capacidade 
de investir nas áreas essenciais em que atua como educação, saúde e 
segurança pública.

A lei sugerida possibilita ao contribuinte a regularização de seus 
débitos, com desconto, evitando cobranças judiciais que tornam o processo 
dispendioso e exaustivo. E faria com que grande parte dos empresários que 
hoje são inadimplentes voltassem a contribuir, aumentando a arrecadação 
estadual. 

Diante do exposto, vimos, mui respeitosamente, indicar à 
Senhora Chefe do Poder Executivo que encaminhe à Assembléia Legislativa 
do Estado de Roraima Projeto de Lei dispondo sobre o Programa de 
Parcelamento de Débitos Estadual - REFIS do Estado de Roraima, 
possibilitando a negociação das dívidas que as empresas roraimenses têm 
com a Fazenda Estadual.

Essa iniciativa, amparada regimentalmente, foi a forma 
encontrada por este Parlamentar para fazer com que o Executivo se 
sensibilize com a necessidade de um Programa de Parcelamento de Débitos 
Fiscais, levando em consideração a atual situação econômica do Brasil.

Sala das Sessões, 07 de Março de 2016.
BRITO BEZERRA

DEPUTADO ESTADUAL

RESOLUÇÃO Nº 0129/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º NOMEAR Pedro de Alcantara Duque Cavalcanti, 

a partir de 01 de fevereiro de 2016, para exercer cargo comissionado 
de Consultor Técnico, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em 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 fevereiro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 09 de março de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
PROPOSTA DE MOÇÕES

MOÇÃO DE APLAUSOS Nº 001 /2016
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna 
pública:

- Moção de Aplausos àPresidente da Central dos Trabalhadores 
e Trabalhadoras – CTB/RR e Presidente do Sindicato dos Trabalhadores 
Municipais de Boa Vista – SITRAM/BV, Sueli Moraes da Silva Cardozo.

A Assembleia Legislativa, nos termos do art. 205 do seu 
Regimento Interno, em nome de seus membros, vem de público aplaudir 
a Sra. Sueli Moraes da Silva Cardozo pela sua participação efetiva junto 
as discussões da Emenda Constitucional 79, para apresentar as questões 
referentes aos servidores municipais de Boa Vista..

Desejamos que a Sra. Sueli Cardozo seja lembrada sempre pelo 
que faz e pelos registros que deixa como marcas de seu trabalho, para toda 
a sociedade.

Palácio Antônio Augusto Martins, 08 de março de 2016.
EVANGEISTA SIQUEIRA
Deputado Estadual – PT/RR

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO Nº 005/2016
Excelentíssimo Senhor
Deputado JALSER RENIER
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Senhor Presidente,
 Os Deputados que a este subscrevem, em conformidade com o 
art. 192 c/c o art. 196, XVII , todos do Regimento Interno, vêm requerer 
de Vossa Excelência, após ouvido o Plenário, convidar o Diretor da 
ELETROBRAS em Roraima para, em data a ser fixada pela Mesa Diretora, 
prestar esclarecimentos nesta Casa Legislativa sobre os constantes apagões 
que vm atingindo nossa cidade, sem os devidos esclarecimentos para a 
população. 

Sala das Sessões, 08 de Março de 2016.
Deputados

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº036 /16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento à Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado a seguinte Indicação:

- REFORMA, EM CARATER DE URGÊNCIA, 
DO GINÁSIO POLIESPORTIVO GALDINO VIEIRA DO 
NASCIMENTO, SITUADO NA SEDE DO MUNICÍPIO DE CANTÁ. 
INCLUINDO O REDIMENCIONAMENTO DA REDE ELÉTRICA 
E HIDRÁULICA, ALÉM DA RECUPERAÇÃO DA QUADRA DE 
ESPORTES.  

JUSTIFICATIVA
-Considerando o Artigo 6º, da Constituição Federal, que dispõe 

dos “direitos sociais a educação, a saúde, a alimentação, o trabalho, a 
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APROXIMADAMENTE 18 METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1. A ponte com medida aproximada de 18 metros de 

comprimento, feita de madeira, a mais de 2 anos, está com sua estrutura 
comprometida, colocando em risco a vida de seus usuários.

2. A passagem dos usuários e veículos está sendo feita 
por um desvio, pelo leito do igarapé, que em razão da forte estiagem está 
seco. A preocupação é no caso da não recuperação da referida ponte e com 
a chegada do inverno, o trânsito ser comprometido, prejudicando quem a 
utiliza, entre estes os estudantes. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 043 /16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE 
NA TRONCO 08, DO ROXINHO, SOBRE O IGARAPÉ ZÉ PIAUÍ 
2, MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, DE APROXIMADAMENTE 16 
METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé Zé Piauí 2, com medida 

aproximada de 16 metros de comprimento, feita de madeira, situada no km 
21, da Tronco 08 do Roxinho, encontra-se em estado precário.

2. A referida via de acesso, é asfaltada, porém a ponte 
em madeira com parte das laterais soltas, bem como, os deslizantes e 
estrutura inferior, oferece riscos à população usuária que a utilizam para 
transitar e escoar suas produções agrícolas. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 044 /16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 

no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
TRONCO 08, DO ROXINHO, SOBRE O IGARAPÉ DO BATISTA, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, DE APROXIMADAMENTE 16 
METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé do Batista, localizada na 

Tronco 08, km 32, com medida aproximada de 16 metros de comprimento, 
feita de madeira, deslizantes soltos, parte central da ponte está improvisada 
e as peças soltas, com isso, oferecendo risco aos que dependem do acesso.

2. Segundo informações prestadas pelo senhor Genival 
Dias, morador usuário da via, com a estrutura que a ponte se encontra, 
compromete o trânsito e oferece muito risco a quem transita no perímetro. 
Citou ainda que já ocorreu acidentes com vítimas lesionadas, principalmente 
quem tem moto.

3. Tal situação, compromete a segurança de quem 
precisa escoar sua produção, e coloca em risco as vidas dos usuários, assim 
como, de alunos que são transportados diariamente.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 08 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 045 /16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 

no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
TRONCO 08, DO ROXINHO, SOBRE O IGARAPÉ DO PASSARÃO, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, DE APROXIMADAMENTE 17 
METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé do Passarão, localizada na 

INDICAÇÃO Nº 039 /16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 

no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
TRONCO 08, DO ROXINHO, SOBRE O IGARAPÉ ROXINHO, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, DE APROXIMADAMENTE 40 
METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé Roxinho, localizada na 

Tronco 08, km 23, com medida aproximada de 40 metros de comprimento, 
feita de madeira, teve sua estrutura derrubada por uma caçamba que 
transitava pela via, causando danos materiais ao veículo, segundo informou 
o senhor Nelson Monteiro da Silva, agricultor e morador da vicinal 03 do 
Roxinho.

2. A passagem dos usuários e veículos está sendo feita 
por um desvio, pelo leito do igarapé, que em razão da forte estiagem está 
seco. A preocupação é no caso da não recuperação da referida ponte e com 
a chegada do inverno, o trânsito ser comprometido, prejudicando quem a 
utiliza. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 040 /16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE 
NA TRONCO 08, DO ROXINHO, SOBRE O IGARAPÉ ZÉ PIAUÍ, 
MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, DE APROXIMADAMENTE 16 
METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte sobre o igarapé Zé Piauí, com medida 

aproximada de 16 metros de comprimento, feita de madeira, situada no km 
18 da Tronco 08 do Roxinho, encontra-se em estado precário.

2. A referida via de acesso, é asfaltada, porém a ponte 
em madeira com parte da estrutura inferior comprometida, oferecendo 
riscos à população usuária que a utilizam para transitar e escoar suas 
produções agrícolas. 

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 041 /16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- INSTALAÇÃO DE UM POSTO PERMANENTE DA 
POLÍCIA MILITAR NO RESIDENCIAL VILA JARDIM, PARA 
GARANTIR A SEGURANÇA E ORDEM DOS MORADORES DA 
LOCALIDADE.

                                                     JUSTIFICATIVA
1.  Com o aumento da população do bairro Cidade 

Satélite, zona Oeste da Capital Boa Vista, em especial no Residencial Vila 
Jardim, onde quase três mil famílias passaram a morar, se faz necessária 
a instalação de um posto de fiscalização permanente da Polícia Militar, a 
fim de atender as ocorrências com maior rapidez e eficácia, como também 
manter a ordem e segurança dos moradores da localidade.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 07 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 042 /16
O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE 
LOCALIZADA A MAIS OU MENOS 500 METROS DA RR 342 
NA VICINAL 10, PÓLO II, DO PROJETO DE ASSENTAMENTO 
NOVA AMAZÔNIA, MUNICÍPIO DE BOA VISTA, DE 
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MEMORANDOS

GAB. LID. GOV./MEMO. Nº 008/2016
Boa Vista/ RR, 08 de março de 2016.

Excelentíssimo Senhor
Dep. Jalser Renier
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
  Ao cumprimentá-lo, solicitamos de Vossa Excelência 

providências, no sentido de colocar com a maior brevidade possível na 
pauta da Ordem do Dia a seguinte Proposição:

  - Projeto de Lei Complementar nº 012/2015 
que “dispõe sobre a utilização da parcela de depósitos judiciais e 
administrativos para pagamento de precatórios de qualquer natureza 
e dá outras providências”.

 Certos de Vosso entendimento, colocamo-nos à disposição para 
quaisquer esclarecimentos.

  Atenciosamente,
Francisco José Brito Bezerra

Deputado Estadual
Líder do Governo

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEPTUAGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia oito de março de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima septuagésima nona Sessão Ordinária do 
quinquagésimo primeiro período Legislativo da Sétima Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
o Senhor Presidente, Deputado Jalser Renier, declarou aberta a 
Sessão e solicitou ao Senhor Segundo-Secretário, Deputado 
Marcelo Cabral, que fizesse a leitura da Ata da Sessão anterior, a 
qual foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 
Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Coronel Chagas, que 
procedesse à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 03/03/16, do Deputado 
Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, para reforma, em 
caráter de urgência, do Ginásio Poliesportivo Galdino Vieira do 
Nascimento, situado na sede do município de Cantá, incluindo o 
redimensionamento da rede Elétrica e Hidráulica, além da 
recuperação da quadra de esportes; Indicação s/nº, de 07/03/16, do 
Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, para 
construção/ recuperação de uma ponte localizada a, 
aproximadamente, 500 metros da RR-342, Vicinal 10, Polo II, do 
Projeto de Assentamento Nova Amazônia, município de Boa Vista; 
Indicação s/nº, de 07/03/16, do Deputado Evangelista Siqueira ao 
Governo do Estado, para instalação de um posto permanente da 
Polícia Militar no residencial Vila Jardim, para garantir a segurança 
e a ordem dos moradores da localidade; Indicação s/nº, de 07/03/16, 
do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, para 
construção/ recuperação de uma ponte na Tronco 08 do Roxinho, 
sobre o Igarapé Zé Piauí 2, município de Mucajaí; Indicação s/nº, de 
07/03/16, do Deputado Evangelista Siqueira ao Governo do Estado, 
para a construção/ recuperação de uma ponte na Tronco 08 do 
Roxinho, sobre o Igarapé Roxinho, município de Mucajaí; Indicação 
s/nº, de 03/03/16, do Deputado Zé Galeto ao Governo do Estado, 
para que sejam reconstruídas as pontes “Pinguelas” na Vicinal-10 e 
na Vicinal-12, localizadas no município de Iracema, as quais foram 
destruídas pelas queimadas; Indicação s/nº, de 07/03/16, do 
Deputado Brito Bezerra ao Governo do Estado, para que institua um 
programa de parcelamento de débitos fiscais, visando permitir a 
pessoas físicas ou jurídicas a regularização de créditos do Estado de 
Roraima, decorrentes de débitos relativos aos tributos e taxas 
administrativas emitidas pela Secretaria de Estado da Fazenda- 
SEFAZ; Memorando nº 19, de 03/03/16, do Senhor Deputado 
Valdenir, informando sua ausência na sessão plenária do dia 3 de 
março do corrente ano; e Memorando nº 008, de 08/03/16, do 
Senhor Deputado Brito Bezerra, solicitando a inclusão, na pauta da 
Ordem do dia, do Projeto de Lei Complementar nº 012/15, que 
“dispõe sobre a utilização da parcela de depósitos judiciais e 
administrativos para pagamento de precatórios de qualquer natureza, 

Tronco 08, km 33, com medida aproximada de 17 metros de comprimento, 
feita de madeira, deslizantes soltos, estrutura inferior comprometida, com 
isso oferecendo risco aso usuários.

2. Segundo informações prestadas pelo senhor José 
Gonçalves Lima, morador usuário da via, com a estrutura que a ponte se 
encontra, compromete o trânsito e oferece muito risco a quem transita no 
perímetro. 

3. Tal situação, compromete a segurança de quem 
precisa escoar sua produção, e coloca em risco a vida dos usuários, assim 
como, de alunos que são transportados diariamente.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 08 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 046 /16
 O Parlamentar que a esta subscreve, com amparo 

no art. 202 do Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a 
Excelentíssima Senhora Governadora do Estado, da seguinte Indicação:

- CONSTRUÇÃO/RECUPERAÇÃO DE UMA PONTE NA 
TRONCO 08, DO ROXINHO, NO KM 47, MUNICÍPIO DE MUCAJAÍ, 
DE APROXIMADAMENTE 11 METROS DE COMPRIMENTO.

JUSTIFICATIVA
1.  A ponte localizada na Tronco 08, km 47, entre as 

vicinais 10 e 11, com medida aproximada de 11 metros de comprimento, 
feita de madeira, teve parte de sua estrutura destruída pelo fogo, com isso 
oferecendo risco aos usuários.

2. A passagem dos usuários e veículos está sendo feita 
por um desvio pelo leito do igarapé, que em razão da forte estiagem está 
seco. A preocupação é no caso da não recuperação da referida ponte e com 
a chegada do inverno, o trânsito ser comprometido, prejudicando quem a 
utiliza. 

3. Tal situação, compromete a segurança de quem 
precisa escoar sua produção, e coloca em risco a vida dos usuários, assim 
como, de alunos que são transportados diariamente.

Este é o principal objetivo da presente Indicação.
Sala das Sessões, 08 de março de 2016.

Evangelista Siqueira
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 047 /2016
O Deputado que esta subscreve, com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao Excelentíssimo 
Senhor Secretário de Estado da Segurança Pública de Roraima João Batista 
Campelo, a seguinte INDICAÇÃO:

- Aquisição de viaturas do tipo Rabecão, para atender o 
Instituto de Medicina Legal, Boa Vista.

JUSTIFICATIVA
O Instituto em referência como bem sabemos, conta hoje com 

apenas 03 viaturas em razoável estado de conservação, não sendo suficientes 
para atender a atual demanda de todos os municípios de nosso Estado.

Portanto a aquisição de novas viaturas atenderia com melhor 
qualidade nos serviços, principalmente a nossa população do interior.

CHICÃO DA SILVEIRA
Deputado Estadual

INDICAÇÃO Nº 048 /16
O parlamentar que a esta subscreve com amparo no art. 202 do 

Regimento Interno deste Poder requer o encaminhamento a Excelentíssima 
Senhora Governadora da seguinte Indicação:

A PRESENTE INDICAÇÃO TEM POR FINALIDADE 
SUGERIR AO PODER EXECUTIVO,  NA RECUPERAÇÃO  DAS 
VICINAIS 01, 27, 29, 31 LOCALIZADAS NA VILA BARUANA KM-
55 NO MUNICÍPIO DE CARACARAI, QUE SE ENCONTRA EM 
PÉSSIMAS CONDIÇÕES DE TRAFEGABILIDADE.

Justificativa
Os moradores utilizam diariamente as vicinais para o fluxo de 

transporte escolar e também para escoar a produção da região. Diante desse 
trafego intenso é necessário que as mesmas sejam recuperadas o mais breve 
possível. As famílias que moram nas referidas vicinais, sofrem com as 
péssimas condições de trafegabilidade é anseia por providencias urgentes. 
Esse e o principal objetivo da presente indicação.

ZÉ GALETO
Deputado Estadual
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Marco Aurélio, no intuito de fazê-lo entender a importância daquele 
município para o Estado, ressaltando que a medida é uma aberração 
que afronta a Constituição brasileira e a população que mora 
naquele lugar. Após, informou que a causa também será mais uma 
luta da Assembleia Legislativa que também entrará como 
litisconsorte na tentativa de impedir tal afronta, destacando a 
possibilidade de contratar uma banca de advogados para defenderem 
os interesses daquele município. ORDEM DO DIA: O Senhor 
Presidente anunciou, para a pauta da Ordem do Dia, discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 016/15, que “dispõe 
sobre a desafetação, a incorporação aos bens dominicais e autoriza 
o Poder Executivo a alienar os bens mencionados, (aeronaves)”, de 
autoria do Poder Executivo; do Projeto de Lei nº 037/15, que 
“dispõe sobre a obrigatoriedade de exame de acuidade visual e 
auditiva nas escolas públicas e dá outras providências”, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues; do Projeto de Lei nº 053/15, que 
“dispõe sobre a adequação de provas de concursos públicos às 
pessoas com deficiência visual, nas situações que mencionam”, de 
autoria do Deputado Oleno Matos; e do Requerimento n° 005/16, de 
08/03/16, para que o Diretor da ELETROBRAS/Roraima, em data a 
ser fixada pela Mesa Diretora, seja convidado a prestar 
esclarecimentos nesta Casa Legislativa sobre os constantes apagões 
que vêm atingindo nossa cidade, de autoria do Deputado Coronel 
Chagas. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente colocou em 
discussão e votação o Requerimento nº 005/16, que foi aprovado 
por unanimidade. Em seguida, suspendeu a Sessão pelo tempo 
necessário para que a Comissão de Orçamento, Fiscalização 
Financeira, Tributação e Controle pudesse analisar e emitir parecer 
às matérias. Após o tempo necessário, o Senhor Presidente reabriu a 
Sessão e solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Projeto 
de Lei nº 037/15 e do parecer da Comissão de Orçamento, 
Fiscalização Financeira, Tributação e Controle. Colocado em 
discussão e votação, o projeto foi aprovado por 19 votos favoráveis, 
nenhum contrário e nenhuma abstenção. Após, solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 053/15 e do 
parecer da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle. Colocado em discussão e votação, o projeto 
foi aprovado por 19 votos favoráveis, nenhum contrário e nenhuma 
abstenção. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Presidente 
informou aos Senhores Deputados que enviará ofício ao Ministro de 
Minas e Energia, Eduardo Braga, relatando o ocorrido na noite do 
dia 07/03/16 e solicitando realização de Audiência Pública com 
representantes do Estado. Após, em nome das Senhoras Deputadas 
Lenir Rodrigues e Ângela A. Portella, convidou todos os presentes a 
participarem da programação da Assembleia Legislativa, em 
parceria com a Liga de Combate ao Câncer, em homenagem ao Dia 
Internacional da Mulher, a partir das 14h, em frente à sede do 
CHAME, onde será oferecido atendimento de saúde, jurídico, 
psicológico e outros. Finalizando, parabenizou todas as mulheres do 
País pela passagem do Dia Internacional da Mulher, pedindo apoio 
da presidente Dilma, para que reveja suas ações em relação a 
Roraima e contribua para que o Estado saia da situação de caos e 
fragilidade em que se encontra. O Senhor Deputado Jorge Everton 
convidou os membros da Comissão de Administração, Segurança e 
Serviços Públicos para reunião no dia 9 do corrente, após a Sessão, 
no intuito de apreciarem as matérias constantes na pauta da 
Comissão. Em seguida, solicitou a presença dos Senhores Deputados 
na próxima reunião do Parlamento Amazônico, que será realizada 
no dia 23 do corrente, em Rondônia, onde também serão tratados 
assuntos pertinentes ao Estado de Roraima. Finalizou informando a 
conclusão do seu relatório sobre os vetos ao Orçamento, ressaltando 
ser favorável à derrubada de todos os vetos e explicou as razões 
para tal. O Senhor Deputado Evangelista Siqueira prestou 
homenagem às mulheres do Estado pela passagem do Dia 
Internacional da Mulher. O Senhor Deputado Brito Bezerra, em 
nome de sua mãe, Maria do Socorro Brito Bezerra, teceu homenagens 
às mulheres do Estado, ressaltando o significado delas para a 
sociedade. O Senhor Deputado Soldado Sampaio, em nome de sua 
Esposa Francy e de sua mãe Dona Creusa, rendeu homenagens a 
todas as mulheres do Estado, em especial às servidoras da Casa e de 
seu gabinete, reivindicando maior valorização da classe feminina. 
E, não havendo mais nada a tratar, o Senhor Presidente deu por 
encerrada a presente Sessão e convocou outra para o dia 9 de março, 
à hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Ângela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego 

e dá outras providências”. EXTERNOS: Ofício nº 066, de 24/02/16, 
do Ministério Público de Roraima, solicitando cópia integral do 
processo relativo à atuação da Comissão Especial Externa criada 
por meio da Resolução nº 005/2015. GRANDE EXPEDIENTE: O 
Senhor Deputado Chicão da Silveira, inicialmente, falou que o Dia 
Internacional da Mulher é uma deferência justa aos seres 
responsáveis por dar a vida e ensinar a importância do amor. 
Continuando, rendeu homenagem às mulheres roraimenses e 
“roraimadas”, cuja trajetória mostra força e sutileza, independente 
de classe social. Falou ainda das mulheres fundamentais para a 
formação dele como pessoa e profissional. Agradeceu a sua mãe, 
Sebastiana, já falecida, e a sua esposa, Regina, que considera esteio 
de sua vida. Para finalizar, defendeu que todas as mulheres, sem 
exceção, são merecedoras de eterna gratidão. O Senhor Deputado 
Izaías Maia iniciou parabenizando as mulheres, em nome das 
parlamentares Ângela Águida, Aurelina Medeiros e Lenir Rodrigues 
pela passagem do seu dia. Em seguida, o Senhor Parlamentar, ao 
mencionar o apagão de ontem, lembrou que, por diversas vezes, 
alertou as autoridades para esse problema e que é importante a 
formação de uma comitiva para ir a Brasília cobrar a continuação 
das obras do Linhão de Tucuruí, as quais dependem da autorização 
da Presidente da República. Finalizou destacando a necessidade do 
fornecimento de energia confiável para garantir o desenvolvimento 
do Estado. O Senhor Deputado Gabriel Picanço manifestou repúdio 
à prisão do ex-prefeito Iradilson Sampaio, cuja imagem estaria 
sendo denegrida nas redes sociais. O parlamentar ainda detalhou 
como teria sido a operação militar que teria agredido o ex-prefeito e 
ainda chamado a imprensa para divulgar o caso. Continuando, 
solicitou à Mesa Diretora uma Moção de Repúdio aos policias 
envolvidos no episódio. Em seguida, mencionou os apagões da noite 
anterior e chamou a atenção dos seus Pares para que se mobilizem 
de modo a resolver a questão energética no Estado. Finalizou 
parabenizando as mulheres pelo Dia Internacional da Mulher. O 
Senhor Deputado Coronel Chagas iniciou parabenizando as 
mulheres em razão do Dia Internacional da Mulher. Em seguida, 
manifestou preocupação com a questão energética no Estado e 
lembrou que esta Casa realizou eventos para discutir o problema e 
organizou comitiva para ir a Brasília tratar do assunto. Disse ser 
necessário verificar se os gestores das empresas responsáveis pela 
manutenção e operação do sistema elétrico têm capacidade técnica, 
pois teria tido informações de que alguns não poderiam atuar nessa 
área. O Parlamentar considera inaceitável, no século XXI, um 
Estado sofrer com apagões sistêmicos que provocam perdas à 
sociedade, à indústria e ao comércio. Finalizando, informou ter 
apresentado requerimento à Mesa Diretora para convidar o diretor 
da ELETROBRAS em Roraima a vir prestar esclarecimentos sobre 
esses constantes apagões. Dando continuidade, o Senhor Presidente 
manifestou seu repúdio com os constantes apagões ocorridos no 
Estado e informou que o Poder Legislativo entrará como 
litisconsorte, juntamente com o Tribunal Regional Federal, com as 
ações judiciais necessárias para derrubar a liminar que suspendeu as 
obras do Linhão de Tucuruí, que iria interligar Roraima ao Sistema 
Integrado Nacional. Após, ressaltou que durante uma audiência em 
Brasília, o Ministro de Minas e Energia, Eduardo Braga, anunciou 
que enviaria uma comissão de técnicos para implantar medidas que 
objetivariam melhorias no Parque Termoelétrico do Estado, visando 
aumentar a capacidade de produção de energia para atender a 
demanda local. Em seguida, o Senhor Presidente informou ter 
solicitado audiência com o Presidente da ELETROBRAS/
Distribuição Roraima, conforme solicitação do Senhor Deputado 
Coronel Chagas, e convidou todos os deputados a visitarem a 
empresa com o objetivo de questionar se as medidas determinadas 
pelo Ministério de Minas e Energia foram acatadas pela estatal. 
Continuando, o Senhor Presidente anunciou também que o 
PROCON/ALE está trabalhando para reverter a decisão da Agência 
Nacional de Aviação Civil, que autorizou a retirada de um dos voos 
da TAM para o Estado de Roraima, informando a intenção da 
empresa GOL de também retirar o voo, ressaltando haver a 
necessidade da união dos Poderes Estaduais e Municipais em prol 
da causa, evitando que Roraima venha a ter um retrocesso. Em 
seguida, classificou a decisão das empresas aéreas, bem como da 
ANAC como irresponsável, elencando diversas consequências da 
ação para a população e para o Estado de Roraima. Finalizando, 
reportou-se à ação cível originária nº 499, que tramita no Supremo 
Tribunal Federal, que visa retirar o Município de Pacaraima do 
mapa de Roraima. Disse ter solicitado uma audiência com o Ministro 
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Filho, Secretário de Justiça e Cidadania – SEJUC, que encaminhe a 
esta Casa Legislativa, no prazo legal, informações sobre o motivo 
das constantes fugas na Penitenciária Agrícola de Monte Cristo, de 
autoria do Deputado Jorge Everton; e Requerimento nº 004/16, de 
03/03/16, requerendo, após ouvido o Plenário, prorrogação de prazo, 
por igual período, para funcionamento da Comissão Especial Interna 
criada através da Resolução nº 035/2011, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio. Dando prosseguimento, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Projeto de Lei 
nº 040/15 e do Parecer da Comissão de Orçamento, Fiscalização 
Financeira, Tributação e Controle. Colocado em discussão e votação, 
o projeto foi aprovado por 14 votos sim, nenhum voto não e nenhuma 
abstenção. Em seguida, solicitou ao Primeiro-Secretário a leitura do 
Projeto de Lei nº 062/15 e do Parecer das Comissões Conjuntas. 
Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado por 12 
votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Primeiro-Secretário que procedesse 
à leitura do Projeto de Lei nº 064/15 e do Parecer das Comissões 
Conjuntas. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado 
por 14 votos favoráveis, nenhum voto contra e nenhuma abstenção. 
Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
que procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 071/15 e do Parecer 
da Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, Tributação e 
Controle. Colocado em discussão e votação, o projeto foi aprovado 
por 15 votos sim, nenhum voto não e nenhuma abstenção. Na 
sequência, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário que procedesse à leitura do Projeto de Lei nº 076/15 
e do Parecer das Comissões Conjuntas. Colocado em discussão 
e votação, o projeto foi aprovado por 14 votos sim, nenhum 
voto não e nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor 
Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse 
à leitura do Projeto de Lei nº 078/15 juntamente com o Parecer das 
Comissões Conjuntas. Colocado em discussão e votação, o projeto 
foi aprovado por 13 votos favoráveis, nenhum voto contrário 
e nenhuma abstenção. Dando seguimento, o Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que procedesse à leitura do 
Requerimento de Pedido de Informação nº 001/16, que, colocado em 
discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. Ao continuar, 
o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário que 
procedesse à leitura do Requerimento nº 004/16, de 03/03/16, que, 
colocado em discussão e votação, foi aprovado por unanimidade. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, não havendo mais 
nada a tratar, o Senhor Presidente deu por encerrada a presente 
Sessão e convocou outra para o dia 8 de março, à hora regimental. 
Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Ângela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Chico Guerra, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco 
Mozart, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Soldado 
Sampaio e Zé Galeto.
Aprovada em: 09/03/2016

ATAS SOLENES
ATA DA SESSÃO SOLENE, EM 15 DE FEVEREIRO

DE 2016.
51º PERÍODO LEGISLATIVO DA 26ª SESSÃO LEGISLATIVA 

DA 7ª LEGISLATURA.
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

PADILHA.
 Às nove horas do dia quinze de fevereiro de dois mil e 

dezesseis, no Plenário desta Casa Legislativa, nesta cidade de Boa 
Vista, capital do Estado de Roraima, deu-se início à Sessão Solene 
de instalação do quinquagésimo primeiro Período Legislativo 
da vigésima sexta Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Santos Barbosa 
- Senhoras e Senhores, bom-dia! Damos início à Sessão Solene 
de instalação do quinquagésimo primeiro Período Legislativo 
da vigésima sexta Sessão Legislativa da Sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

 Para presidir esta Sessão convidamos o Senhor Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser 
Renier.

 Será feita, neste momento, a leitura do ofício nº 057/2016, 
do Gabinete da Governadora. Boa Vista, 15 de fevereiro de 2016. 

Coelho, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel 
Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, 
Jorge Everton, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto. 
Aprovada em: 08/03/2016

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUADRINGENTÉSIMA 
SEPTUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO PRIMEIRO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia três de março de dois mil e dezesseis, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quadringentésima septuagésima oitava Sessão Ordinária do 
quinquagésimo primeiro período Legislativo da Sétima Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado Francisco 
Mozart, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Izaías Maia, que fizesse a leitura da Ata da 
Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Ao continuar, 
solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Marcelo 
Cabral, que procedesse à leitura do Expediente. RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Indicação s/nº, de 02/03/16, do Deputado Chicão 
da Silveira ao Secretário Estadual de Infraestrutura, solicitando 
recuperação da ponte de madeira na vicinal Água Boa do Bom 
Intento, RR-321 Km 19, município de Boa Vista; Indicação s/
nº, de 02/03/16, do Deputado Chicão da Silveira ao Governo do 
Estado, solicitando construção de cacimbões nas comunidades 
Sorocaima I e II, Município de Pacaraima; Requerimento s/nº, de 
01/03/16, do Deputado Soldado Sampaio, para prorrogar o prazo 
de funcionamento, por igual período, da Comissão Especial Interna 
criada através da Resolução nº 035/15; Ofício nº 001, de 02/03/16, 
do Deputado Brito Bezerra, solicitando que seja acrescido ao 
nome da Comissão que preside o termo “SERVIÇOS”, para que a 
mesma passe a denominar-se “Comissão de Indústria, Comércio, 
Turismo e Serviços”; Memorando nº 10, de 02/03/16, do Deputado 
Jorge Everton, justificando sua ausência nas Sessões Ordinárias 
dos dias 2 e 3 de março do corrente ano; Memorando nº 008, de 
01/03/16, do Deputado Marcelo Cabral, comunicando sua ausência 
na Sessão Ordinária do dia 2 de março do corrente ano. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Izaías Maia chamou a atenção 
da Governadora e do Secretário de Saúde com relação a um ex-
paciente do Hospital Geral que recebeu alta médica mesmo com 
infecção grave na perna e não tem condições de comprar material 
para fazer curativo. Finalizou pedindo que os parlamentares da 
bancada governista intervenham em favor de referido cidadão. O 
Senhor Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo necessário para 
que o representante do TRE da Paraíba, Doutor Alexandre Basílio 
Moura, se pronunciasse a respeito do lançamento da Campanha 
“Boa Vista 200 mil + 1”, cujo objetivo é garantir a possibilidade 
de segundo turno nas eleições municipais deste ano. Após, o 
Senhor Presidente reabriu a Sessão passando para a Ordem do dia. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou para a pauta 
da Ordem do dia o Projeto de Lei nº 040/15, que “Dispõe sobre a 
distribuição de dispositivos de segurança, conhecidos como “Botão 
do Pânico”, para mulheres vítimas de violência doméstica, mesmo 
aquelas com a medida protetiva, em todo o Estado de Roraima”, 
de autoria da Deputada Lenir Rodrigues; Projeto de Lei nº 062/15, 
que “Institui a Semana da Conscientização e Proteção dos Direitos 
dos Animais no Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 064/15, 
que “Insere a apresentação de Bandas e Fanfarras Escolares nos 
atos ou solenidades oficiais do Estado de Roraima, de autoria da 
Deputada Aurelina Medeiros; Projeto de Lei nº 071/15, que “Institui 
o Sistema Estadual de Cultura do Estado de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo; Projeto de Lei nº 
076/15, que “Estabelece parâmetros para remissão, negociação 
e parcelamento de dívidas resultantes de operações de créditos 
contratados junto ao extinto Banco do Estado de Roraima – BANER 
e dá outras providências”, de autoria dos Deputados Mecias de Jesus 
e Gabriel Picanço; Projeto de Lei nº 078/15, que “Institui a Política 
Estadual de atenção integral à saúde do homem”, de autoria do 
Deputado Soldado Sampaio; Requerimento de Pedido de Informação 
nº 001/16, de 03/03/16, requerendo ao Excelentíssimo Senhor Josué 
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 (Execução do Hino Nacional e do Hino de Roraima).
 Anunciamos agora a palavra do Excelentíssimo Senhor 

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
Deputado Jalser Renier.

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhoras e 
Senhores, bom-dia! Gostaria de cumprimentar o Senhor Secretário 
Chefe da Casa Civil, Deputado Oleno Matos. Cumprimento o 
Senhor Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, 
Desembargador Almiro José Melo Padilha. Cumprimento o 
Senhor Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Abel Galinha. 
Cumprimento a Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da Câmara 
Municipal de Boa Vista, minha amiga Mirian Reis, representando 
o Senhor Presidente Edilberto Veras. Cumprimento também o 
Presidente do Tribunal Regional Eleitoral do Estado de Roraima, o 
Desembargador Mauro José do Nascimento Campelo, que sempre nos 
dá a honra de prestigiar nossos eventos. Cumprimento o Presidente 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, Conselheiro Henrique 
Machado. Cumprimento o Senhor Comandante da Primeira Brigada 
de Infantaria de Selva, General de Brigada Algacir Antônio Polsin, a 
quem, em sua pessoa, cumprimento as demais autoridades militares 
aqui presentes. Cumprimento o Senhor Presidente da Ordem dos 
Advogados do Brasil, Seccional Roraima, Rodolfo César de Morais, 
filho do Desembargador Elair de Morais, que tem tudo para fazer 
história frente àquela instituição. Parabéns pela sua vitória e pelo 
cargo que ocupa. Cumprimento o Senhor Secretário de Educação e 
Desporto, Marcelo Campbell da Fonseca. O Senhor tem uma missão 
grande e tenha a certeza que o Poder Legislativo estará sempre ao 
lado das boas causas e do bom trabalho, principalmente quando 
vai ao encontro da população do nosso Estado. Cumprimento o 
Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura do Estado de 
Roraima, Deputado Flamarion Portela, neste ato representando sua 
esposa, Senadora Ângela Portela. Cumprimento o Excelentíssimo 
Senhor Procurador-Geral do Estado, Dr. Venilson da Mata, na 
pessoa de quem cumprimento os demais secretários de Estado 
aqui presentes. Senhora Ex-Deputada Estadual e vice-presidente 
da FIER, Maria Luiza Vieira Campos, que conviveu comigo 
nesta Casa por duas legislaturas. Cumprimento o Senhor Ramiro 
Teixeira, Ex-Deputado Estadual, com quem não convivi, pois foi à 
época da Assembleia Constituinte. Quero cumprimentar os demais 
Deputados Constituintes aqui presentes, como a Deputada Vera 
Regina e outros. Nobres Deputados Estaduais e demais autoridades 
presentes. Quero agradecer imensamente a participação e a presença 
de todos aqui em nosso Plenário e gostaria de dizer da minha imensa 
satisfação de estar aqui reabrindo os trabalhos do Poder Legislativo, 
instituição pela qual temos a obrigação de servir e de dar ao povo 
sua autoridade, aquilo que considero o mais nobre nos poderes, que 
é a boa relação, a flexibilidade, mas, acima de tudo, o respeito entre 
as instituições.

 Meus nobres colegas Deputados Estaduais, meus amigo, 
parceiros, saúdo todos que estão aqui. Quero cumprimentar a pessoa 
mais importante deste lugar, que me deu a oportunidade de viver 
e de nascer, minha mãe Itelvina. Se eu pudesse escolher uma mãe, 
escolheria a senhora de novo. Quero cumprimentar a primeira 
pessoa do meu coração, minha mulher, que, se pudesse não ter 
namorado ninguém na minha vida, me dedicaria só a você, meu 
amor. Cumprimentar meu filho que veio e que deve estar prestando 
atenção nesta solenidade com o seu Ipad. Quero cumprimentar a 
representante da Defensoria Pública do Estado de Roraima, a Dra. 
Cristiane Gonzales Leite. Obrigado por sua presença, é um privilégio 
recebê-la aqui. Todos sabem que o Brasil e o mundo vivem uma 
desconfiança geral na classe política. O mundo nem tanto, mas o 
Brasil com certeza. Diante desse cenário, ano passado, a Assembleia 
Legislativa de Roraima deu início a uma série de ações visando o 
resgate da imagem do Poder Legislativo e de sua credibilidade junto 
à população do nosso Estado. Assumimos esse desafio e apostamos 
na ampliação da participação popular e a valorização do verdadeiro 
papel do parlamentar na construção de iniciativas com foco no 
desenvolvimento do Estado de Roraima. Temos que ter em mente 
que toda grande conquista de Roraima começa com um Projeto aqui 
na Assembleia Legislativa. É aqui nesta Casa que todos os anseios 
e sonhos do povo de Roraima se tornam Leis e realidade. Neste 
sentido, estreitaremos laços com órgãos de controle e fiscalização 
com o objetivo de acompanhar as ações do Poder Executivo. Este é 
um compromisso constitucional desta Casa e de todos os Senhores 
Deputados. A proximidade com essas instituições rendeu frutos e 
nunca a Assembleia Legislativa de Roraima firmou tantas parcerias 

A Vossa Excelência, Deputado Estadual Jalser Renier Padilha, 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Praça 
do Centro Cívico 202. Senhor Presidente, ao cumprimentá-lo, 
cordialmente, venho através deste comunicar a impossibilidade de 
comparecimento nesta colenda Casa para a abertura do ano legislativo 
do ano corrente, razão pela qual delego ao ilustre Secretário Chefe 
da Casa Civil, Oleno Inácio de Matos, a honrosa tarefa de fazer 
a leitura da Mensagem Governamental. Respeitosamente, Suely 
Campos, Governadora do Estado de Roraima.

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Bom-dia a todos os 
presentes. É com muito prazer que damos início aos trabalhos deste 
Poder.

 Quero, neste momento, convidar para compor a Mesa 
dos trabalhos, o Excelentíssimo Senhor Secretário Chefe da Casa 
Civil, Deputado Oleno Matos, que neste ato representa a Senhora 
Governadora do Estado de Roraima, Senhora Maria Suely Silva 
Campos. 

 Aproveito a oportunidade para cumprimentar o Senhor 
Deputado Chicão da Silveira, suplente do Deputado Oleno, que 
assume a vaga como Deputado Estadual e que faz jus ao ditado 
popular que diz que o filho sempre retorna à casa do Pai.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 
de Justiça do Estado de Roraima, Desembargador Almiro José de 
Melo Padilha, para compor a mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual 
Naldo da Loteria, Primeiro-Secretário desta Casa, para compor a 
mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Abel 
Mesquita, conhecido como Abel Galinha, para compor a mesa dos 
trabalhos.

 Convido a Excelentíssima Senhora Vice-Presidente da 
Câmara Municipal de Boa Vista, Vereadora Miriam Reis, neste ato 
representando o Senhor Presidente Edilberto Veras, para compor a 
mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Comandante da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva, General de Brigada Algacir 
Antônio Polsin, para compor a mesa dos trabalhos. O General 
Algacir já serviu no Estado há dois anos e, agora, retorna para mais 
dois anos. Como dizem: quem bebe a água do Rio Branco sempre 
retorna.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, Desembargador Mauro Campelo, para compor a 
mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Presidente do Tribunal 
de Contas do Estado, Conselheiro Henrique Machado, para compor 
a mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Presidente da Ordem 
dos Advogados do Brasil Seccional Roraima – OAB/RR, eleito pela 
vontade soberana de todos os advogados, Dr. Rodolfo César Maia de 
Morais, para compor a mesa dos trabalhos.

 Convido a Excelentíssima Senhora Dra. Cristiane 
Gonzales Leite, neste ato representando a Defensoria Pública do 
Estado de Roraima, para compor a mesa dos trabalhos.

 Gostaria de Registrar a ausência do Procurador Geral do 
Ministério Público de Contas, Dr. Paulo Sérgio Oliveira de Souza.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado 
da Educação, o Excelentíssimo Senhor Marcelo Campbell, para 
compor a mesa dos trabalhos.

 Convido o Excelentíssimo Senhor Secretário de Estado de 
Infraestrutura, Ex-Deputado Flamarion Portela, para compor a mesa 
dos trabalhos, que neste ato, representa a Senhora Senadora Ângela 
Portela e o Governo do Estado também, pois já foi governador.

 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Santos Barbosa 
– Senhoras e Senhores, ouviremos agora a palavra do Senhor 
Presidente.

 O Senhor Presidente Jalser Renier - Sob a proteção de 
Deus e em nome do povo do Estado de Roraima, declaro aberta 
a presente Sessão Solene de Instalação da 26ª Sessão Legislativa 
da Sétima Legislatura, conforme preceitua o parágrafo segundo do 
artigo 30 da Constituição do Estado de Roraima e o inciso quinto do 
artigo 117 do Regimento Interno deste Poder. 

 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Santos Barbosa 
- Convido as autoridades, os Deputados e todos os presentes para 
de pé ouvirmos o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de 
Roraima na voz da solista Tamir Oliveira Timóteo, acompanhada 
pelo professor Rui Lavor.
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de Educação do Estado. Mas vamos fazer tudo com a mais absoluta 
responsabilidade, sem enfrentamento, com diálogo, porque aquele 
que vai para uma guerra, aquele que combate numa guerra, sabe que 
na guerra não há vitoriosos, e sim sobreviventes.

  Quero aqui destacar o Centro de Apoio às 
Câmaras, que vem trabalhando a política na sua base e que receberá 
apoio do Tribunal de Contas do Estado de Roraima para orientar 
os prefeitos e vereadores com relação à Lei de Responsabilidade 
Fiscal, suas ações como prefeito, que é papel do parlamentar.

 Queremos citar também o Cine Assembleia e Cidadania, 
que no ano passado atendeu mais 15 mil alunos da rede pública 
estadual de ensino, levando esses alunos ao cinema, para que eles 
pudessem ter uma cultura diferenciada independente do lugar 
onde mora, independente do interior que vive, Assembleia está 
exatamente aonde essas pessoas vivem.

 Os Deputados Estaduais, talvez pela primeira vez, 
participaram ativamente dos debates em torno de uma ação de 
solução energética para o Estado de Roraima. Fomos à Brasília 
em comitiva: Ministério Público, Tribunal de Justiça, Ordem dos 
Advogados do Brasil, Tribunal de Contas, a Prefeita da nossa 
Capital e outros cobrar uma solução decisiva do Governo Federal 
sobre a questão de Tucuruí. Ninguém está querendo ser pai ou mãe 
da criança, o que fizemos foi fazer a nossa parte e fazer com que o 
Estado de Roraima tenha energia segura, independente de que mãos 
tenha, mas precisa ter, porque a união faz a força e o Estado de 
Roraima precisa dessa união para poder crescer, e é dessa maneira 
que vamos nos unir.

 O ano de 2016 será o ano que Assembleia Legislativa faz 
25 anos. Estou aqui há 21 anos e fico muito satisfeito em participar 
dessa comemoração e tenho certeza que essa ação será uma ação 
diferenciada e nós a estamos preparando para nossa sociedade. 
Faço aqui um destaque especial ao único Deputado Constituinte 
desta Casa, Deputado Chico Guerra que contempla os 25 anos desta 
Assembleia e aqui já peço ao cerimonial que faça uma homenagem 
especial ao Deputado Chico Guerra que é o único que tem seis 
mandatos nesta Casa o Deputado Célio Wanderley tinha, mas hoje 
é Conselheiro. Quero dizer aos Senhores que nossa proposta é 
fazer uma revisão da nossa Constituição. Para isso devemos ouvir 
a população, vereadores e entidades de classe. Ir até ao cidadão 
e ouvir suas demandas e anseios, que é o que Poder Legislativo 
precisa fazer. Na nossa gestão, as ações da Assembleia Legislativa 
terão sempre esse espírito participativo, indo ao encontro da 
população. O Poder Legislativo continuará mantendo uma 
situação respeitosa com os demais poderes e instituições, dentro 
do espírito democrático, primando a sua autonomia e respeitando 
as divergências. Independentes de qualquer bandeira partidária ou 
de opiniões pessoais. Estamos aqui para desempenhar nosso papel 
de fiscalizar e desenvolver leis que ditem o desenvolvimento do 
Estado de Roraima. É essa a nossa principal mensagem para o dia 
de hoje. Entendo que Assembleia Legislativa passa por momentos 
difíceis, não só a nossa Assembléia, mas a classe política brasileira 
passa por momentos de dificuldades, mas nós precisamos acreditar 
e o destino conspira a favor dos determinados. Nessa nossa 
prestação de contas com a sociedade do nosso Estado não poderia 
deixar de agradecer aos servidores desta Casa pelo seu empenho 
e dedicação. De vocês, recebemos críticas construtivas, sugestões 
e incentivos para alçarmos os nossos objetivos. Sem vocês esta 
Casa não funciona, esta Casa não é nada. Este será um ano de 
muito trabalho, de mais afinco nas ações, diante nesse cenário das 
dificuldades econômicas enfrentadas, não apenas por Roraima, mas 
pelo Brasil, pois certamente viveremos na história da república do 
nosso país a maior crise enfrentada pelo Poder, pelo Brasil e pelo 
nosso Estado. Precisamos enfrentar com tranquilidade, parcimônia, 
procurar a convergência, procurar a boa relação e o bom propósito 
de enfrentar as responsabilidades com harmonia e pacificação. Eu 
disse em meu discurso de posse no início de 2015 e repito: “não 
temos ou atendemos interesses de um lado ou partido político 
nenhum”. Temos sim a certeza que o político jamais poderá desonrar 
os seus compromissos e ferir as palavras, porque costumo dizer que 
ninguém na minha terra é mais caboclo ou mais Macuxi do que eu. 
Ninguém aqui é mais ou menos do que ninguém, todos somos iguais, 
e o que diferencia um dos outros é exatamente a responsabilidade 
que temos com os nossos compromissos, com nossas ações e com 
o trabalho que vamos fazer. Desejo que tenhamos uma Assembleia 
Legislativa atuante, com debates, respeitando as divergências, 
fazendo com que o direito de cada parlamentar, cada cidadão seja 

com o Tribunal de Justiça do Estado de Roraima. Recentemente 
fizemos até um Termo de Cooperação Técnica da corrida que houve 
no Tribunal e tive o conhecimento de que o Presidente do Tribunal 
de Justiça tirou em primeiro lugar naquela corrida. Quero dizer 
também que tivemos grandes parcerias com o Tribunal de Contas 
do Estado de Roraima, através do meu grande amigo Henrique 
Machado, que só no ano passado nos doou dois carros para ficarem 
à disposição do CHAME e da nossa TV Assembleia. Os carros 
ainda não chegaram, mas haverão de chegar este ano. Quero dizer 
também que tivemos parcerias com o Ministério Público do Estado 
de Roraima, Ministério Público de Contas, com o Tribunal Regional 
Eleitoral com vistas de encampar iniciativas com retorno efetivo 
para o cidadão, diante do eleitor do futuro, pelo brilhante trabalho 
que o Desembargador Mauro Campelo, com muita sensibilidade, faz 
à frente daquela instituição. Também ampliamos essas ações por 
meio das Comissões Especiais e das Comissões Permanentes da 
Assembleia Legislativa, que tiveram ações diferenciadas esse ano, 
onde várias demandas populares foram discutidas e encaminhadas 
por meio dos Deputados Estaduais, membros destas Comissões 
aos segmentos da nossa sociedade. Os Deputados visitaram órgãos 
públicos como hospitais, escola e secretarias, conversaram com 
gestores pautando iniciativas agilizando o trabalho Legislativo e 
impondo e apresentando emendas ao Orçamento Geral do nosso 
Estado.

 O ano de 2015 também foi marcado pela inauguração da 
nossa TV Assembleia, o canal 57.2. Quem ainda não sintonizou 
entre em contato conosco, pois, se for o caso, mandaremos o técnico 
na sua casa para sintonizar o canal. Sem sombra de dúvida, a TV 
Assembleia tem tornado o Poder Legislativo mais transparente e 
mais próximo da população, principalmente aquela que até então 
desconhecia o funcionamento desta Casa e de que maneira esta 
Casa funciona. Qual o papel do parlamentar? O que significa a 
Assembleia Legislativa em um contexto geral? Trabalhamos neste 
recesso para começar 2016 com mais potência e projetos para 
utilizar essa ferramenta em favor do conhecimento do nosso Estado. 
Temos trabalhado pela valorização do servidor do Legislativo e 
temos conseguido. Quando iniciamos esse trabalho, dissemos por 
algumas vezes que o servidor da Assembleia Legislativa também 
teria resgatado seu orgulho de trabalhar aqui. Sempre pautei o 
servidor como a peça mais importante desta Casa. E, acreditem, 
vamos valorizar ainda mais. Vamos cumprir o que está estabelecido. 
Vamos respeitar o que foi valorizado e vamos seguir o que deve ser 
feito. O resultado de algumas das nossas ações com participação 
maciça e voluntária da maioria de vocês é uma resposta positiva a 
esse anseio que não é apenas meu, mas, dos 24 Deputados Estaduais. 
Ressalto aqui nossa participação efetiva e voluntária, criticada por 
alguns segmentos da imprensa, não todos, mas que considero que 
foi o melhor Natal que o Poder Legislativo fez para o cidadão 
roraimense, através de todos os servidores que voluntariamente se 
prontificaram a ir passar o natal no meio do povo.

 Quero aqui citar, com muita satisfação, todos os 
servidores desta Casa, porque não vou falar os nomes, porque 
seria injusto, pois temos servidores valorosos, que trabalharam até 
ontem a noite para que tivéssemos uma receptividade diferente. 
Não sei se vocês perceberam, mas o carpete foi mudado, o som 
está alterado, as meninas da taquigrafia estão com mesa nova, o 
Departamento Legislativo também, e assim vai. Também temos 
dinamizado os programas permanentes desta Casa, a exemplo do 
PROCON Assembleia, cada vez mais atuante e eficiente na garantia 
do consumidor. O PROCON estará no Pintolândia, porque é nossa 
intenção levar ao consumidor, aproximar a população desses 
braços que o Poder Legislativo tem, entre PROCON, ESCOLEGIS, 
CHAME, para que a sociedade se sinta mais protegida pelo Poder 
Legislativo e conheça mais o seu verdadeiro papel. O CHAME – 
Centro Humanitário de Apoio à Mulher, não só a mulher, mas a todas 
as famílias, e aqui, ressalto o trabalho de todos os Deputados. Quero 
aqui destacar o trabalho da Deputada Lenir à frente do CHAME e 
também não posso deixar de mencionar o Deputado Chagas à frente 
do PROCON. A Escolegis, que promete expandir sua atuação em 
2016, proporcionando mais educação e qualificação e que este ano 
fará acontecer o Projeto Assembleia Solidária, que prevê várias 
ações de cunho social. Vamos levar a Assembleia para todo Estado 
de Roraima, a todos os municípios, conhecendo as realidades. Não 
foi de propósito que o chamei aqui, Flamarion, para fazer parte desta 
Mesa, mas o senhor, com certeza, será muito ouvido nessas ações 
que a Assembleia fará no interior do Estado, bem como o Secretário 
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aos negócios e ao empreendedorismo. Mais do que um programa 
de governo, pretendemos que o PROGREDIRR seja um programa 
de Estado, que pertença a toda a sociedade, seja monitorado e 
conduzido pelos empreendedores de Roraima e se mantenha nas 
gestões futuras. 

 Nosso setor privado pode “descolar” da crise que assola 
o país e arrasta junto Roraima. Se for devidamente apoiado, vai 
gerar os empregos que o setor público não mais é capaz de criar. 
Vai produzir riquezas e qualidade de vida, livrando roraimenses da 
miséria, das doenças e dos baixos níveis educacionais. Vai gerar 
direta e indiretamente os impostos que fortalecerão mais adiante 
a administração pública, propiciando a expansão e a melhoria da 
qualidade de seus serviços. 

 A “economia do contracheque” exauriu sua capacidade 
de absorver mão de obra. Durante muito tempo, Roraima recebeu 
recursos federais fartos, que possibilitaram aumento continuado dos 
gastos públicos com o custeio e a realização de investimentos. A 
realidade agora é outra: em profunda crise, a União teve que reduzir 
drasticamente seus gastos, para que o País “não quebre”. A situação 
exige que os Estados mobilizem suas forças produtivas. Roraima 
precisa entrar no eixo da exportação. 

 Nesse contexto, precisamos priorizar o desenvolvimento 
do setor produtivo, direcionando nossas melhores energias, recursos 
do orçamento público e de novos projetos para, urgentemente, 
fazer a transição para um novo modelo, com uma administração 
pública menor e melhor e a iniciativa privada cada vez maior e mais 
competitiva. Tem que ser agora, enquanto ainda há possibilidade de 
canalizar os já escassos recursos remanescentes para investimentos 
estruturantes em estradas, pontes, eletrificação rural, armazéns, 
poços, adutoras e sistemas de irrigação. 

 Urge investir na melhoria da capacidade de atuação dos 
órgãos de governo que atuam diretamente nas áreas da regularização 
fundiária, licenciamento ambiental, zoneamento ecológico-
econômico, sanidade animal e vegetal, transferência de tecnologia e 
assistência técnica, incentivos fiscais, crédito para fomento, acesso 
a mercados e atração de investimentos. 

 Entretanto, essa responsabilidade com a infra-estrutura 
produtiva precisa ser aprofundada, em função da grave estiagem e 
seus terríveis efeitos – o desabastecimento de água das populações 
rurais, suas criações e plantações e, sobretudo, a incidência de 
intensas queimadas nos lavrados e nas matas. Temos, todos, o dever 
de apoiar adequadamente as ações de combate ao fogo, captação, 
preservação e distribuição de água. 

 Nossa defesa civil está atuando heroicamente, o Governo 
Federal está nos ajudando, diversos Estados nos auxiliam com 
homens e equipamentos, porém temos que fazer mais pelos homens 
e mulheres dos assentamentos rurais, das terras indígenas, das 
fazendas e das unidades de conservação. 

 Um plano diretor de gestão dos recursos hídricos está 
sendo elaborado e será implementado para enfrentar o problema 
estrutural que se abate sobre Roraima, não somente em função 
da ocorrência periódica do el niño, como também decorrente das 
mudanças climáticas, para que possamos enfrentar cada vez melhor 
a seca e debelar com mais eficiência o fogo, reduzindo impactos 
ambientais, protegendo e modernizando a agricultura com culturas 
mecanizadas e irrigadas. 

 Ademais, imensos são os desafios para manter e melhorar 
o sistema educacional, prover segurança pública, preservar a 
assistência social e prestar serviços de saúde dignos, pairando no ar 
a ameaça do zika vírus, que se transformou em ameaça mundial. 

 Trata-se de missão premente atender a população do nosso 
Estado, lidando com uma realidade desfavorável com orçamentos 
anuais que estão comprometidos por dívidas astronômicas, juros 
impagáveis e estrutura sucateada. 

 Esse endividamento se agravou com a severa crise 
política, econômica e social, que se instalou no país em 2015, 
quando o produto interno bruto caiu 3,7% e a inflação alcançou 
10,7%. A perspectiva para 2016 é bastante negativa, com nova 
queda no PIB, de 3%, e inflação em torno de 7%. 

 Nessa conjuntura, de forte dependência dos recursos 
federais, em quase 80%, Roraima enfrenta a perspectiva inédita 
de frustração de receita do FPE superior a R$ 200 milhões em 
relação ao valor previsto, reajustado em menos de 7%, com base nos 
parâmetros fornecidos no ano passado pela Secretaria do Tesouro 
Nacional. 

 Ou seja, mesmo tendo previsto um orçamento 

respeitado. Agradeço imensamente a oportunidade e a presença de 
todas as autoridades que sempre prestigiam nossos eventos. Destaco 
aqui para encerrar a presença da Vereadora Lourdes Pinheiro, que é, 
sem dúvida nenhuma, um orgulho para a classe política do Estado de 
Roraima, pelo tempo e pela história que a senhora tem no município 
de Boa Vista. Coloco um fim em minha fala agradecendo a evangélica 
paciência da sabedoria e da virtude que fizeram vocês esperarem até 
este momento, e quanto às demandas, quantos aos anseios, quanto 
às placas, reivindicações, quanto aos direitos dos cidadãos, o Poder 
Legislativo está aqui para preservar e manter exatamente aquilo que 
o povo espera: o Poder Legislativo célere, autônomo, mais presente 
na vida do cidadão. Muito obrigado a todos.

 Neste momento, convido o Excelentíssimo Senhor 
Secretário Chefe da Casa Civil, Deputado Oleno Matos, neste 
ato representando a Senhora Governadora do Estado de Roraima, 
Maria Suely Silva Campos, para fazer à leitura da Mensagem Anual 
e Plano de Governo do Poder Executivo para o ano de 2016, nos 
termos do inciso 14 do artigo 62 da Constituição Estadual.

 O Senhor Secretário Chefe da Casa Civil, Oleno Matos 
- Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa de 
Roraima, Deputado Jalser Renier; Excelentíssimo Desembargador 
Almiro Padilha, Presidente do Tribunal de Justiça de Roraima; meu 
amigo Deputado Naldo da Loteria; Deputado Federal Abel Galinha; 
Vice Presidente da Câmara Municipal de Boa Vista, Vereadora 
Mirian Reis, neste ato representando o Presidente Edilberto 
Veras; General de Brigada Algacir Antônio Polsin, Comandante da 
Primeira Brigada de Infantaria de Selva; meu professor e amigo 
Desembargador Mauro Campelo, Presidente do Tribunal Regional 
Eleitoral; meu amigo Conselheiro Henrique Machado, Presidente do 
Tribunal de Contas do Estado; meu dileto amigo Rodolfo Morais, 
Presidente da OAB-Roraima; minha colega de profissão, Doutora 
Cristiane Gonzales Leite, neste ato representando o Doutor Carlos 
Fabrício Ortmeier Ratacheski, Defensor Público Geral do Estado; 
Doutor Marcelo Campbell e Doutor Flamarion Portela, Secretários 
de Educação e Infraestrutura, respectivamente, em nome do qual 
cumprimento a todos os Secretários do Governo do povo aqui 
presentes. Servidores do Governo do Povo e servidores da Casa do 
povo aqui presentes, sintam-se cumprimentados neste momento. 
Em nome das queridas amigas Lurdinha Pinheiro, Malu e Vereadora 
Aline Resende, e a Primeira Dama desta Casa, Senhora Cíntia, 
cumprimento todos os presentes, amigos da imprensa. E, por fim, 
quero pedir vênia para, neste momento, cumprimentar nominalmente 
cada um dos Parlamentares desta Casa a quem tive a felicidade 
de no ano de 2015 conviver e aprender muito com todos vocês. 
Deputados: Mecias de Jesus, Gabriel Picanço, Soldado Sampaio, 
Marcelo, Ângela, Aurelina, Chico Guerra, Lenir, Chico Mozart, 
Chicão, que está sentado na minha cadeira; Valdenir, meu amigo 
Diego, Odilon, nosso irmão de Caracaraí, Jorge Everton, meu eterno 
líder Brito Bezerra, meu amigo Masamy, Xingú, que está escondido 
no canto, George Melo, Coronel Chagas e o Zé Galeto. É uma honra 
imensa está aqui neste momento representando o Governo do Povo 
ao lado de vocês que considero grandes amigos.

 Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembléia 
Legislativa, Senhoras e Senhores Deputados Estaduais, em virtude 
de um trabalho que combinou fundamentação técnica, articulação 
política com o Governo Federal, desprendimento e persistência, 
Roraima conquistou no ano que passou as condições básicas para 
a regularização fundiária, mediante a exclusão da unidade de 
conservação de lavrados, assim como assegurou energia estável, 
com o licenciamento prévio da linha de transmissão de Tucuruí, a 
partir de Manaus. Fazia seis anos que a questão fundiária aguardava 
solução; fazia quatro anos da indefinição da questão energética. 

 Neste ano, Roraima finalmente vai ganhar o Zoneamento 
Ecológico-Econômico aguardado há décadas. Reconquistará os 
incentivos fiscais à produção da Lei 215, gradualmente perdidos 
nos últimos dez anos. Ainda este mês atingiremos o status de zona 
livre de aftosa com vacinação e teremos disponível um programa 
estruturado de desenvolvimento sustentável, geração de empregos 
e renda, o PROGREDIRR, para atender produtores rurais e 
empresários da indústria, comércio, serviços e turismo. 

 Essencialmente o PROGREDIRR vai estruturar os 
“pilares” que sustentarão o processo de crescimento do agronegócio 
familiar, indígena e empresarial e a dinamização dos setores 
secundário e terciário da economia. O PROGREDIRR vai organizar, 
unificar e direcionar esforços para que sejam equacionadas as 
condições necessárias à criação de ambiente favorável à produção, 
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sendo atualizada desde o ano passado e será consolidada em 2016, 
fornecendo informações mais precisas e detalhadas de todo o 
Estado, para auxiliar no planejamento estratégico e ordenamento do 
território, contribuindo de maneira significativa na elaboração de 
planos e programas para o desenvolvimento de Roraima. 

 Sistema de Gestão Fundiária - Em 2015 conseguimos 
fazer a validação e Certificação no SIGEF (Sistema de Gestão 
Fundiária) de aproximadamente 3.500 imóveis georreferenciados 
pelo Programa Minha Terra.

 Regularização fundiária - A regularização fundiária é um 
dos pilares do desenvolvimento econômico de Roraima, para que 
possamos dar a garantia jurídica necessária às famílias produtoras e 
aos investidores interessados em produzir em Roraima. A primeira 
medida foi buscar assento na Câmara Federal de destinação de terras 
na Amazônia Legal. Agora o Estado de Roraima participa de todas 
as decisões acerca de suas terras, não sendo mais surpreendido 
por decisões do governo federal que afetam diretamente a vida 
dos nossos produtores. Por outro lado, fortalecemos o Instituto de 
Terras de Roraima (ITERAIMA), nomeando uma diretoria técnica e 
reforçando o quadro de pessoal, com a contratação de 43 servidores 
efetivos. Realizamos ainda auditoria em todos os processos de 
titulação de imóveis visando o cancelamento dos títulos emitidos 
de forma ilegal ou a convalidação daqueles que obedeceram aos 
requisitos legais, no momento em que o Estado estiver apto a expedir 
os documentos. Foram analisados 3 mil processos de regularização 
fundiária, com a emissão de nove autorizações de ocupação; 
fizemos 940 levantamentos socioeconômicos; 630 vistorias e 2.700 
notificações diversas. Essas medidas asseguraram a renovação, por 
mais um ano, do Convênio de Regularização Fundiária “Minha 
Terra”, que venceria próximo dia 16/12/2015, para dar andamento 
à transferência das terras da união para Roraima. Celebramos 
termo de cooperação técnica com o Ministério do Desenvolvimento 
Agrário (MDA) para ações conjuntas de titulação e transferências 
das glebas ainda registradas em nome da união. Assinamos ainda 
acordo de cooperação técnica entre INCRA, ITERAIMA e Secretaria 
de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (SEAPA), para atuação 
conjunta nos assentamentos federais e nas áreas sob domínio do 
Estado. Inscrevemos o ITERAIMA como gestor no Sistema de Gesta 
Fundiária (SIGEF) para certificação de todo o georreferenciamento 
feito em áreas estaduais. Com isso, reduzimos a burocracia, 
pois não há mais necessidade de enviar os procedimentos para o 
Instituto Nacional de Colonização e Reforma Agrária (INCRA) 
efetuar a certificação. Da mesma forma, treinamos servidores do 
ITERAIMA para atuarem como cadastradores de imóveis rurais em 
terras pertencentes ao Estado, não mais necessitando encaminhar 
a demanda para o INCRA. Encaminhamos para esta casa o Projeto 
de Lei de Regularização Urbana que abrange todo o Estado, e 
esperamos que em breve os senhores possam apreciar esse projeto, 
pois o governo não dispunha de lei própria que autorizasse a 
regularização de áreas urbanas. 

 Regularização Fundiária Urbana - Foram emitidos 140 
títulos definitivos de lotes urbanos com moradia consolidada no 
Bairro Senador Hélio Campos, em Boa Vista, e agora em 2016, vamos 
ampliar essa ação, a partir do Cadastro Imobiliário Urbano (CIMU), 
criado na nossa gestão, para gerenciamento das áreas urbanas de 
propriedade do Estado. Conseguimos ainda efetuar a transferência 
de seis imóveis urbanos remanescentes do ex-Território Federal 
de Roraima para integrar o patrimônio do Estado, através de uma 
parceria com a Secretaria de Patrimônio da União (SPU). 

 Regularização Ambiental - Pela primeira vez, a política 
ambiental foi desenvolvida pelo governo em sintonia com o 
Desenvolvimento Sustentável de Roraima. A valorização do setor 
produtivo é uma das prioridades do nosso governo e a FEMARH 
conseguiu, ao longo de 2015, dar uma resposta a contento a todos 
os setores, sem descuidar da proteção ao meio ambiente. Dentro 
dos avanços ocorridos neste ano, podemos citar o aumento de áreas 
licenciadas que já ultrapassaram aos 70 mil hectares, divididos em 
36 mil hectares para a pecuária, mais de 27 mil hectares para grãos, 
entre outras atividades licenciadas, totalizando 409 licenças emitidas. 
Essa atividade também incrementou o orçamento da FEMARH, que 
arrecadou mais de um milhão de reais só em taxas de licenciamento 
ambiental, pagas ao Fundo Estadual do Meio Ambiente. Entre as 
obras estruturantes, o destaque foi para o licenciamento das 3 usinas 
termelétricas construídas pelo Governo Federal em Novo Paraíso 
(Caracaraí), no Distrito Industrial e na Região do Monte Cristo, em 
Boa Vista, para complementar a energia fornecida pela Venezuela, 

minimamente reajustado, haverá déficit entre o orçado e o que será 
efetivamente arrecadado, fazendo com que o valor nominal do FPE 
seja inferior até ao do ano passado, sem considerar a inflação. 

 Isso tudo nos leva, necessariamente, a rever, a repensar 
posturas e posicionamentos quanto ao orçamento de Roraima. Esses 
problemas não surgiram em função das atuais gestões do Executivo 
ou da Assembleia Legislativa. Não faz sentido qualquer embate 
entre os poderes, com a economia nacional esfacelada; o desemprego 
crescente; a educação e a saúde precisando de mais investimentos; 
o Estado literalmente “em chamas” e o setor produtivo precisando 
da reconstrução de estradas, pontes e posteamento da rede elétrica 
danificados pelas queimadas. 

 Da mesma forma que defendo um governo de união 
nacional para enfrentar os grandes problemas do país, quero declarar 
junto à Assembleia Legislativa nossa intenção em firmar um pacto 
por Roraima, pelo seu povo e pela prosperidade. Os desafios que se 
apresentam nesse momento estão acima das diferenças políticas, de 
aspirações partidárias. Que a oposição seja ao meu governo, jamais 
ao povo de Roraima! 

 Austeridade na administração pública é a palavra-chave. 
Reduzindo os gastos de custeio da máquina pública podemos evitar 
que a tendência persistente de insolvência se cristalize no futuro 
próximo, o que já está acontecendo em diversos Estados, incapazes 
de pagar salários e demais compromissos. 

 Precisamos de austeridade para impedir o caos no serviço 
público. Precisamos de austeridade para preservar os investimentos 
imprescindíveis ao setor produtivo, para mudarmos definitivamente 
a matriz econômica do nosso Estado. 

 A austeridade no Executivo se expressa pelo “corte na 
carne” de salários do primeiro escalão, pela redução de despesas com 
diárias, passagens aéreas, energia, água e telefone, pela renegociação 
de contratos, pela redução de alugueis de imóveis e veículos, 
representando uma economia de cerca de R$ 50 milhões neste ano, 
a serem complementados por novo pacote de medidas saneadoras do 
Executivo Estadual, com a reforma administrativa que se avizinha. 

 Vamos trabalhar em harmonia para o desenvolvimento 
das vocações econômicas de Roraima, para fazer progredir o nosso 
povo. Quero propor ao Legislativo a limitação dos orçamentos de 
todos os poderes, por força das contingências que afetam o Estado. 
Quero, assim, estabelecer um entendimento, baseado na confiança e 
orientado para o êxito da administração pública como um todo. 

 Temos um dever a cumprir com o povo de Roraima, 
tão diverso em suas culturas, histórias e aspirações. O dever de 
compreender suas legítimas reivindicações, traduzindo-as em 
projetos e ações que transformem a realidade sofrida em vidas 
plenas de felicidade. Depende de nós transformar ameaças em 
oportunidades, embates em cooperação, em nome dos mais de 
quinhentos mil roraimenses que colocaram seus destinos em nossas 
mãos. Muito obrigada! 

 Governadora do Estado de Roraima - Suely Campos.
 Senhor Presidente, neste momento, farei uma breve 

prestação de contas das ações que o Governo implementou no ano 
de 2015.

 Zoneamento Econômico-Ecológico – ZEE - Em 2016, 
serão concluídas a revisão e adequação dos relatórios técnicos do 
zoneamento a fim de que sejam atendidos o parecer do Ministério do 
Meio Ambiente, os critérios técnicos para aprovação e apresentação 
à Comissão Coordenadora do Zoneamento Ecológico-Econômico do 
Território Nacional (CCZEE).

 Plano Plurianual - Em 2015 dirigentes e técnicos de 12 
órgãos do Governo Estadual percorreram os municípios do interior a 
fim de ouvir as demandas da sociedade e elaborar o Plano Plurianual 
2016-2019, contemplando a agricultura familiar, indústria, 
comércio, serviços e turismo.

 Linhão de Tucuruí - Desde janeiro de 2015 o governo está 
focado no plano de trabalho para solucionar a questão energética 
de Roraima por meio da interligação ao linhão de Tucuruí - obra 
na divisa com o Estado do Amazonas. Em dezembro, a Presidente 
da República autorizou à continuidade da obra que vai interligar 
Roraima ao Sistema Nacional de Energia Elétrica.

 Porto Venezuelano - O Governo do Estado está pleiteando 
o uso de docas no Porto Cabello, na Venezuela. As tratativas estão 
avançando e permitirão o escoamento da produção de Roraima para 
outros países. Nosso porto de mar com acesso ao canal do Panamá, 
com acesso fácil aos mercados do Caribe, Ásia e Estados Unidos.

 Atualização da base cartográfica de Roraima - Ela vem 
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prisional do Estado; implantação de Projeto de Capacitação 
Profissional e implantação de oficinas permanentes nas unidades 
prisionais; Central Integradas de Alternativas Penais; Central de 
Monitoramento Eletrônico de Pessoas; construção de unidade 
prisional em Rorainópolis.

 Polícia Militar - Estamos implantando um novo conceito 
de segurança pública, utilizado em larga escala nos países 
desenvolvidos para reduzir a criminalidade e promover a paz 
social no nosso Estado. Trata-se do Programa Polícia Comunitária, 
implantado em dezembro, no Bairro Senador Hélio Campos, em Boa 
Vista. A ação aproxima a população da Polícia Militar e coloca as 
pessoas como protagonistas do Sistema de Segurança Pública. O 
desafio para 2016 é expandir o programa para todos os bairros da 
zona oeste da capital e levar para os municípios do interior. Para 
isso, estamos reativando os Conselhos de Segurança Comunitários. 

 Equipamentos em 2015, a polícia militar recebeu 
armamento e coletes balísticos doados pela Secretaria Nacional 
de Segurança Pública. O material foi destinado às unidades de 
policiamento de rotina. Ao todo foram repassadas 30 pistolas Imbel 
ponto 40, quatro carabinas Taurus-556, 40 capacetes e 79 coletes 
balísticos. A PM recebeu ainda 397 coletes balísticos de todos os 
tamanhos, 30 capacetes antitumulto e mais de 10.800 munições 
químicas como granadas de gás lacrimogênio, granadas de luz, 
som e de efeito moral. A aquisição foi feita com recursos próprios, 
com investimento de R$ 600 mil, verba destinada especificamente 
à compra e renovação dos recursos operacionais, além de outros 
materiais destinados ao serviço policial militar, tais como: 
munições letais de diversos calibres, voltadas tanto para treino e 
aperfeiçoamento como para uso no policiamento de rotina. 

 Secretaria de Segurança Pública, por meio das câmeras de 
monitoramento do programa “crack, é possível vencer”, a Secretaria 
Estadual de Segurança Pública identifica indivíduos que praticam 
atos ilícitos nas praças Germano Sampaio, no Pintolândia, e Mané 
Garrincha, no Tancredo Neves.

 Laboratório de lavagem de dinheiro - Para coibir esse 
tipo de crime, a SESP implantou este ano o laboratório de lavagem 
de dinheiro, com a função de detectar dinheiro de origem ilícita 
(tráfico, corrupção). 

 Infraestrutura - Rede de distribuição de água – Levar água 
saudável e potável é meta do Governo do Povo. A Secretaria de 
Infraestrutura (SEINF) está construindo uma adutora no rio Anauá, 
sul do Estado, para levar água em abundância aos moradores do 
Município de São Luís, com previsão de construção de mais uma 
adutora no Município de São João da Baliza.

 Esgotamento Sanitário - Estão em andamento as obras 
das 4ª e 5ª etapas de obras de esgotamento sanitário em Boa Vista. 
O investimento, na ordem de R$ 230 milhões, elevará a cidade 
de Boa Vista ao posto da capital do norte com maior cobertura de 
esgotamento sanitário, com 93% da capital coberta, garantindo 
saúde e qualidade de vida aos moradores. Estão sendo contemplados 
os bairros Alvorada, Equatorial, Tancredo Neves, Asa Branca, Raiar 
do Sol, Caranã, Cauamé.

 Leitos - As obras do Hospital das Clínicas, encontradas 
na faixa dos 60% concluídas, avançaram significativamente em 
2015 e já estão com 93% concluídas, com previsão de inauguração 
agora em 2016. A ampliação do HGR, encontrada apenas na fase de 
fundação (4%) hoje está com mais de 30% dos trabalhos concluídos. 
O governo também deu andamento à casa da gestante, anexa à 
maternidade, que estava com as obras atrasadas e agora aguarda 
apenas mobiliário para ser inaugurada.

 Hospital das Clínicas - Com previsão de inauguração 
até maio do ano que vem, a obra de construção do Hospital das 
Clínicas, no Pintolândia, vai atender aos moradores dos bairros da 
zona oeste, a mais populosa da capital. O investimento de R$ 30 
milhões contempla 118 leitos hospitalares.

 Matriz Energética - Com investimento de R$ 73 milhões, 
o Governo do Estado está realizando obras estruturantes para levar 
energia elétrica confiável e segura para a população do interior 
do Estado. Em Mucajaí foram substituídos dois transformadores, 
triplicando a capacidade instalada. Iracema terá uma nova subestação. 
Serão remodeladas as subestações de Iracema e Caracaraí. A energia 
está chegando aos moradores de Nova Colina e Equador e estão sendo 
revitalizadas a linha de energia da usina de Jatapu. O governo está 
investindo também no eixo Bonfim e Cantá, para atender a demanda 
dos produtores da região. Também será atendido o município de Alto 
Alegre e o governo está concentrando esforços para o eixo Amajarí, 

através do Linhão de Guri, que é insuficiente para atender a nossa 
demanda. O licenciamento foi condicionado à compensação ambiental 
pela emissão dos gases poluentes gerados pelas termelétricas, através 
da produção anual de um milhão de mudas de árvores nativas, para 
recuperação de áreas degradadas em todo o Estado. O viveiro deverá 
ser inaugurado em abril. 

  A agricultura familiar recebeu atenção especial em 2015, 
com a emissão de licenças exclusivas para os pequenos produtores 
em Boa Vista, ou durante as ações itinerantes realizadas no interior, 
juntamente com a caravana saúde do povo. Foram emitidas 870 
licenças para a agricultura familiar, um acréscimo de 3000% em 
relação a 2014. Por outro lado, intensificamos a fiscalização para 
conter os crimes ambientais. Foram realizadas 280 missões das mais 
variadas ocorrências, que geraram 90 autos de infração e R$ 1,3 
milhões em multas. Concretizamos ainda a assinatura de um termo 
de compromisso com todos os órgãos estaduais de meio ambiente 
da Região Amazônica, assinado no Fórum de Governadores da 
Amazônia Legal, realizado em Belém, para implementar ações de 
controle ambiental integradas, agora em 2016.

 Água e Saneamento Básico - Em 2015, a CAER investiu 
na ampliação da rede de coleta e tratamento de esgotamento sanitário 
e na melhoria do fornecimento de água potável para a população, 
além de firmar parcerias com instituições públicas e privadas para 
a realização de ações ambientais, na capital e interior. A rede de 
distribuição de água tratada foi ampliada em 6.720 metros em todo 
o Estado. Houve ainda a aquisição de mais de 20 mil hidrômetros, 
instalados em diversos bairros de Boa Vista e nos municípios de 
Alto Alegre, Rorainópolis e Pacaraima. 

 Habitação - 2015 foi um ano histórico para o setor 
habitacional. Em dezembro, entregamos os 2.992 apartamentos 
do Residencial Vila Jardim, no Bairro Cidade Satélite, uma obra 
magnífica realizada em parceria do governo federal, através do 
Programa Minha Casa Minha Vida. Na entrega das chaves, tivemos 
a honra de receber em nosso Estado a Presidente da República 
Dilma Rousseff. 

 PCCR - Depois de 11 anos de espera, os servidores do 
quadro geral do governo do Estado de Roraima foram agraciados 
com o novo Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações, que 
beneficia quase cinco mil servidores. Desde 2004 os servidores 
sofriam com a falta de valorização profissional. 

 Previdência - Em 2015 formalizamos contrato para 
realização do censo previdenciário no ano de 2016, quando será 
realizado um levantamento completo sobre todos os dados dos 
servidores e de seus dependentes, incluindo o levantamento 
financeiro. Para garantir uma aposentadoria segura aos nossos 
servidores. O IPER realizou investimentos exclusivamente em 
bancos oficiais de primeira linha, que obtiveram um acréscimo de 
18,82% ao patrimônio em relação a 2014. Além disso, o instituto 
conseguiu recuperar R$ 31 milhões do Fundo Ipiranga e aplicar 
este recurso na Caixa Econômica Federal. No ano de 2015, foram 
feitos levantamentos sobre as aplicações realizadas no ano de 
2012, e que acarretaram prejuízos financeiros para o IPER. As 
auditorias foram feitas pelo comitê de investimentos e os relatórios 
foram protocolados no Tribunal de Contas e no Ministério Público 
Estadual. 

 Sistema Prisional - Em 2015, o Governo do Estado ampliou 
o espaço físico e garantiu a instalação de outros equipamentos para 
controle de acesso de pessoas e materiais na Penitenciária Agrícola 
de Monte Cristo, com raios-x, portal detector de metais, banqueta e 
raquete para detecção de metais; reformou alas do presídio, construiu 
muralha com passarela e guaritas ligando às muralhas externas (em 
andamento), além da reforma de toda a cerca do perímetro externo 
e ampliação de unidade básica de saúde (espaço para atendimento 
médico e odontológico); fortaleceu as ações de assistência à saúde, 
jurídica, educacional, social e religiosa e adquiriu kits de higiene 
pessoal para atender aos reeducandos do sistema prisional. 

 Convênios - Para promover as melhorias no sistema 
prisional, o governo do estado firmou convênios com o governo 
federal para aquisição de colchões de solteiro (1000 unidades); 
aquisição de cadeados (1200 unidades); dedetização das unidades 
prisionais; implantação de projeto piloto de monitoramento 
de apenados por tornozeleiras eletrônicas; aparelhamento do 
núcleo pedagógico de capacitação dos agentes penitenciários do 
Estado; aquisição de equipamentos para o Centro de Referência 
à Saúde Materno Infantil na cadeia pública feminina de Boa 
Vista; aparelhamento de 02 unidades básicas de saúde no sistema 
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estiagem.
 SEAPA – A SEAPA está investindo em um banco de dados 

que concentrará informações sobre os produtores de Roraima. O 
sistema está sendo finalizado e constará dados tanto do produtor, 
quanto da propriedade.

 Projeto Passarão - Parado desde 2010, o projeto de 
irrigação do passarão foi reativado na gestão do governo do povo, 
por meio de convênio com o Governo Federal, que garantiu aditivo 
de prazo e retomou o ‘processo, que contratará empresa por meio 
de licitação para reformar a parte existente e ampliar mil hectares 
de irrigação, bem como a reforma na estação de bombeamento e 
divisão dos lotes no local

 Combate à estiagem - Em 2014, o produtor rural enfrentou 
uma das secas mais severas dos últimos 10 anos. No ano passado, 
para minimizar os impactos, a SEAPA implantou 2.834 cacimbas, 
atendendo a uma ação emergencial nos municípios de Mucajaí, 
Iracema, Caracaraí, Alto Alegre, Normandia, Bonfim e Cantá.

 Recuperação de maquinário - Em 2015, foram localizados 
e recuperados 20 tratores agrícolas, 3 caminhões, 4 grades e 
2 plantadeiras. Esses equipamentos estavam abandonados ou 
quebrados e foram encontrados no interior. A SEAPA iniciou o 
processo de recuperação. Também para dar suporte aos municípios 
do interior, a SEAPA adquiriu moveis para funcionamento de 29 
casas do produtor rural.

 EXPOFERR (Exposição Feira Agropecuária de Roraima) 
– O resgate da tradicional EXPOFERR, feito pelo governo do povo, 
marcou a vida de milhares de pessoas do setor produtivo, autônomos 
e empresários de diversos ramos, que desde 2000 esperavam pelo 
evento. Durante seis dias, o governo levou aos 215 mil visitantes 
cursos de capacitação, palestras, exposições de animais, produtos, 
atendimentos de saúde, atendimentos aos produtores rurais por meio 
da AFERR (Agência de Fomento de Roraima), Banco do Brasil, 
Caixa Econômica Federal e Banco da Amazônia, com a liberação 
de crédito. Para a realização do evento, o Parque de Exposições 
Dandãezinho foi revitalizado.

 Secretaria Estadual de Saúde - No sul do Estado, o hospital 
regional sul Ottomar de Souza Pinto, apesar de recém-construído, 
vinha funcionando de maneira precária. A unidade foi equipada 
e agora oferece mais de 20 especialidades e serviços, incluindo 
cirurgias de grande porte. A unidade fechou o ano com quase 60 
mil atendimentos, se transformando em um verdadeiro pólo para 
receber não apenas aos moradores de Rorainópolis, mas de outros 
municípios da região sul do Estado. Em 2015, a SESAU concluiu 
as primeiras ações do processo de readequação na estrutura física 
do hospital Ruth Quitéria, em Normandia. O hospital de Caracaraí 
também passa por reforma. A expectativa é que até 2017 todas as 
unidades do interior do Estado estejam recuperadas. 

 Caravana do Povo - Desde julho a dezembro, em duas 
rodadas da caravana saúde do povo, foram realizados quase 25 mil 
atendimentos em todos os municípios, incluindo a região do Baixo 
Rio Branco, sede e vila de municípios com atendimento médico 
especializado e exames, evitando que esta demanda venha parar nas 
unidades da capital.

 Visão para todos - Sendo a oftalmologia a especialidade 
mais demandada pela população, o Governo do Estado decidiu 
mudar a forma de trabalho, levando os médicos até a população 
por meio do programa visão para todos. Com isso, as unidades 
de saúde do interior fecharam o ano com aproximadamente 17 
mil atendimentos realizados na área, menos fila e mais cirurgia. 
Com a implantação da produção cirúrgica, o número de cirurgias 
realizadas no HGR cresceu significativamente: foram realizadas 
25% de cirurgias a mais que o ano passado, considerando todas as 
cirurgias e 23% a mais considerando apenas as cirúrgicas eletivas. 
As cirurgias ortopédicas, que representam a maior demanda devido 
ao alto índice de acidentes de trânsito, tiveram um aumento de 175% 
até outubro de 2015 em relação mesmo período do ano anterior.

 Mais medicamento para a população - O governo do povo 
conseguiu elevar de 5% para 60% o estoque de medicamentos, 
mesmo diante da dificuldade orçamentária e descrença dos 
fornecedores que já não queriam mais vender para a SESAU. 
Para 2016, o planejamento foi refeito para que seja feita a compra 
proporcional, com mais estoque dos produtos com mais demanda, 
o que não ocorreu no ano passado, minimizando a possibilidade de 
desabastecimento.

 Próteses e Órteses - O governo reativou, por meio da 
SESAU, o serviço de doação de próteses e órteses que há três anos 

até Surumu (Distrito de Pacaraima), na terra indígena Raposa Serra 
do Sol. Todas as obras vão atender ao Linhão de Tucuruí, que liga 
Roraima ao sistema interligado nacional.

 Escoamento e trafegabilidade - O governo está refazendo 
o asfalto nas estradas do sul do estado. A BR-210 está em obra e o 
asfalto já chegou para os moradores da Vila Moderna, em São Luís. Já 
foram recuperadas 70 pontes de madeira, que comprometiam o tráfego 
e escoamento de produção. O investimento é de R$ 14 milhões.

 SEFAZ - Medidas de Contenção - Ao assumir o governo, 
adotamos medidas de contenção de despesas em todas as repartições 
das administrações direta e indireta para promover equilíbrio nas 
contas públicas e evitar prejuízos aos serviços essenciais prestados 
pelo Estado. Por 180 dias o governo não pôde assumir compromissos 
como pagamento de diárias de servidores para viagem para fora do 
Estado; não pôde adquirir passagens aéreas e celebrar ou prorrogar 
convênios que impliquem em despesas públicas e suspendeu 
o pagamento das despesas deixadas pelo governo anterior, 
caracterizadas como “restos a pagar”.

 Contas pagas - Entre janeiro e agosto deste ano, foram 
contabilizados R$ 219.174.263,79 de dívidas deixadas pelo 
governo anterior com fornecedores, salários atrasados e parcelas de 
empréstimos. Somente com dívidas, salários atrasados e encargos 
foram R$ 57.641.764,16 da administração direta e R$ 10.281.108,48 
da administração indireta. Isso totaliza R$ 67.922.872,64. Com 
relação aos fornecedores, as dívidas antigas pagas pelo nosso 
governo totalizaram R$ 38.583.870,29. Somados ao que pagamos de 
salários atrasados chegamos a R$ 96.185.634,45. O governo pagou 
este ano R$ 122.988.629,34 de empréstimos feitos pela gestão 
anterior, cujo valor ultrapassava R$ 2 bilhões.

 Pagamento dos servidores - O servidor público é uma 
das prioridades no governo Suely. Com os ajustes nas contas, os 
funcionários públicos estão recebendo os salários sem atraso, 
mesmo o Estado passando por arrocho orçamentário. Mas a meta é 
unificar a folha de pagamento e todo mundo receber no mesmo dia, 
sem distinção de secretaria.

 Nota Fiscal Roraimense - Para aumentar a arrecadação do 
ICMS, a SEFAZ lançou o programa Nota Fiscal Roraimense, que 
incentiva o consumidor a lançar o CPF na Nota Fiscal no ato da 
compra, que são trocadas por cupons e a cada mês são sorteados 
prêmios em dinheiro para a população.

 DETRAN - Mais segurança, menos acidentes. Para reduzir 
o número de acidentes, o DETRAN tem investido em campanhas 
educativas de sensibilização, capacitou agentes de trânsito e 
vistoriadores. Com o trânsito menos violento, ganha a população e 
o governo.

 Agência de Defesa Agropecuária de Roraima - O Governo 
do Estado está desenvolvendo um sistema de informação que 
concentrará dados de cadastro de propriedades rurais, produtores e 
do rebanho. A medida vai contribuir para o maior controle da febre 
aftosa, além de ter informações reais sobre o segmento rural de 
Roraima.

 Laboratório - Três anos fora de operação, o laboratório 
de análise vegetal da Agência Agropecuária de Roraima voltou a 
funcionar este ano, com o esforço da Governadora Suely Campos. 
Isso vai gerar, para o produtor que depende do serviço, uma redução 
de 90% nos custos da produção, já que as amostras tinham que 
ir para serem analisadas em outros estados, encarecendo assim o 
produto final ao consumidor.

 Campanha contra a febre aftosa - o Governo Estadual 
está empenhado para Roraima adquirir o status livre de febre aftosa 
com vacinação. Este ano promoveu a maior campanha vacinal. 
Intensificando a rede de proteção sanitária, equipou unidades e 
convocou novos servidores. Com isso, o Estado poderá exportar 
carne bovina.

 Agência de Fomento de Roraima - Encerrou o ano de 2015 
com investimentos aprovados na ordem de R$ 2 milhões em créditos 
para micro, pequenas e médias empresas e para empreendedores 
autônomos, urbanos e rurais de todo o Estado. Os valores financiados 
superam todo o montante dos últimos quatro anos, que foram pouco 
mais de R$ 800 mil. A expansão do crédito não se limita ao volume 
de recursos, mas ocorre também em termos espaciais: metade do 
valor global dos financiamentos tem se destinado a empresas e 
micro empreendimentos do interior do Estado. A expectativa é que o 
volume de aprovações chegue a R$ 4 milhões no final de dezembro 
deste ano, com a implementação do balcão de ferramentas e com a 
liberação de crédito para atender os produtores atingidos pela forte 
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prevê também a redução dos valores gastos a título de pagamento 
de jetons aos membros dos conselhos estaduais (recursos fiscais, 
penitenciário, cultura, educação, rodoviário estadual e antidrogas), 
com remuneração de reuniões por mês, que representa economia de 
R$ 1,8 milhões, com diminuição de 88% em relação ao ano passado, 
dentre outras medidas de ajuste.

 Controladoria e CPL - Uma das primeiras medidas 
adotadas no início do exercício de 2015, foi a edição do Decreto 
n° 18.277-E, de 09 de janeiro de 2015, determinando que todos os 
processos de despesa instaurados pelos órgãos da administração 
fossem submetidos à Controladoria Geral. Foram analisados 2.027 
processos e 2.130 notas fiscais. A controladoria realizou auditorias 
programadas nos 24 órgãos da administração direta e duas especiais 
no programa crédito do povo, da Secretaria de Estado do Trabalho 
e Bem Estar Social, no sentido de apurar irregularidades quanto 
à concessão do benefício na gestão anterior. Auditou ainda 10 
convênios da CODESAIMA (Companhia de Desenvolvimento 
de Roraima), com indícios de irregularidades quanto ao desvio 
de recursos destinados à Secretaria de Estado de Infraestrutura e 
Companhia Energética de Roraima. Uma auditoria especial foi 
realizada no ITERAIMA (Instituto de Terras e Colonização de 
Roraima), visando à análise do processo de georreferenciamento das 
glebas do Estado de Roraima. Quanto aos convênios, a controladoria 
realizou 322 atividades com análise prévia à nota de empenho, 
durante a execução e na fase da prestação de contas.

 Aquisição de bens e serviços - A comissão permanente 
de licitação passou por estruturação e modernização, que permitiu 
a realização de procedimentos licitatórios com segurança e 
transparência, resgatando a credibilidade do Governo do Estado 
junto ao empresariado local, o que proporcionou significativa 
economia aos cofres públicos em todas as contratações, como no 
serviço de emissão de passagens aéreas, através da contratação de 
prestador de serviço pelo menor custo do mercado. Adotamos, como 
regra, a política de compra compartilhada entre todas as secretarias 
de estado, através de registro de preços, a conferir maior controle, 
economia e eficiência nos gastos públicos. Como resultado, 
Amazonas, Pará, Amapá, Acre, Rondônia e Mato Grosso aderiram 
às atas de registro de preços formatadas pelo Governo de Roraima.

 UERR - Em 2015, adotamos medidas de contenção de 
gastos e readequação de contratos administrativos. Conseguimos 
quitar uma dívida de quase R$ 7 milhões que a UERR tinha com 
o IPER (Instituto de Previdência do Estado), Receita Federal 
e Estadual, empresas terceirizadas e fornecedores. Dentre as 
principais ações, destacamos a criação do Programa de Qualificação 
de Professores e Técnicos, ampliação de parcerias para oferta de 
cursos de mestrado e doutorado.

 Corpo de Bombeiros - Em 2015, a Defesa Civil prestou 
pronto atendimento aos produtores rurais que sofreram com a 
forte estiagem. Foram registradas 782 ocorrências de prevenção e 
combate a incêndios florestais; formação de 520 produtores rurais 
em técnicas de combate a incêndio florestal; construídos 2800 
bebedouros para o gado e distribuídos 950 mil litros de água potável 
para 600 famílias do interior. Investimos R$ 4,3 milhões nas ações 
de defesa civil.

 Aparelhamento do Corpo de Bombeiros - Após anos 
sem receber qualquer investimento, o governo do povo iniciou o 
aparelhamento do corpo de bombeiros. Foram adquiridas 4 picapes 
L200 Triton Savana, 5 veículos Chevrolet Cobalt, 2 caminhões de 
combate a incêndio tipo autobomba tanque, um auto-tanque de 10 
mil litros, duas ambulâncias para resgate urbano, um caminhão 
de combate a incêndios para atender à INFRAERO, aquisição de 
equipamentos de emergência preciso hospitalar e equipamento 
de proteção individual e materiais de combate a incêndios. O 
aparelhamento do corpo de bombeiros continuará em 2016. 
Empenhamos mais um auto-tanque com previsão de entrega este ano 
e estamos finalizando o cumprimento das exigências para viabilizar 
a assinatura do convênio do Fundo Amazônia, no valor de R$ 12 
milhões, para reequipar o Corpo de Bombeiros.

 Por fim, encaminhamos para esta casa, Projeto de Lei 
que cria o Fundo de Reequipamento do Corpo de Bombeiros, com a 
finalidade de complementar os recursos financeiros indispensáveis 
ao aparelhamento e modernização, com provimento de recursos 
financeiros para cobrir as despesas de custeio, investimentos 
e inversões financeiras, no que diz respeito à estruturação, 
aparelhamento e equipamento do órgão e aprimoramento técnico-
profissional do bombeiro militar. 

estava parado. Duas clínicas foram credenciadas para confecção de 
72 tipos diferentes de próteses e órteses. Em 2015, foram atendidas 
430 pessoas com doação de cadeiras de rodas para adulto, 36 cadeiras 
de rodas infantis e 12 andadores. Além disso, o programa faz 
empréstimo de cadeira de rodas, andadores e muletas. Atualmente, 
existem mais de 1,7 mil pessoas cadastradas no programa.

 Novos servidores - Como forma de valorizar o servidor, a 
SESAU prorrogou o concurso público para atender às unidades de 
saúde e deu posse a mais 300 novos servidores, e convocará mais, 
dentro do novo prazo de validade do concurso.

 Secretaria de Educação - Censo escolar - Ao todo, o 
Governo do Estado administra 383 escolas nos 15 municípios de 
Roraima. São 6.437 professores, sendo 4.081 professores efetivos 
e 2.356 seletivados e o número de vagas na rede chega a 5.606. 
Foram distribuídos 35.324 livros didáticos e o investimento em 
alimentação escolar foi de R$ 19.896.256,57.

 Escolas revitalizadas - A atual gestão do governo do 
estado revitalizou 13 escolas que apresentavam problemas na 
estrutura física. A meta é recuperar todas as unidades de ensino da 
capital, interior e área indígena.

 Capacitação profissional - O governo capacitou, por meio 
da Secretaria Estadual de Educação e Desporto, 150 coordenadores 
que atuam no Plano Estadual de Educação, além de 3 mil servidores, 
entre gestores escolares, coordenadores pedagógicos, orientadores 
educacionais, professores, técnicos e administrativos dos 
departamentos e das escolas.

 Sistema de militarização - O Governo do Estado vai 
implantar em 2016 o sistema de militarização nas escolas Professora 
Elza Breves de Carvalho, no Conjunto Cidadão e Luiz Hittler Brito 
de Lucena, no Bairro Nova Cidade.

 Alimentação Escolar - Os mais de 74 mil alunos da rede 
estadual de ensino começaram a receber alimentação escolar de 
qualidade, com valores calóricos preconizados pelo Ministério da 
Educação. A medida adotada pelo Governo do Estado contempla 
53 itens nos quais 30% são adquiridos da agricultura familiar 
através do programa de aquisição de alimentos. No novo cardápio 
de alimentação escolar estão o iogurte natural, carne bovina, 
peixe, frango, charque, carne de sol, carne moída, arroz, abóbora, 
cebola, cenoura, leite em pó, macaxeira, biscoito, feijão, farinha 
de mandioca, farinha de tapioca, milho branco, coco ralado e 
desidratado, macarrão, sardinha em conserva, suco de frutas e 
batata. O cardápio foi elaborado por uma equipe técnica com o 
acompanhamento de um nutricionista que vistoriou todo o processo, 
desde a escolha dos alimentos até a distribuição e acondicionamento.

 As cozinhas estão passando por adaptação e a SEED 
adquiriu os equipamentos e utensílios para as unidades produzirem 
a merenda no local. Outra importante medida para garantir uma 
alimentação saudável foi a retirada das cantinas das escolas, que 
comercializavam alimentos fritos e refrigerantes.

 Estado de Emergência – Considerando a forte estiagem 
e problemas provocados pelos incêndios florestais e nos lavrados, 
a Governadora decretou estado de situação de emergência em 10 
Municípios do Estado: Amajarí, Alto Alegre, Bonfim, Cantá, Caracaraí, 
Normandia, Pacaraima, Rorainópolis e São Luís. Dessa forma, o 
Governo do Estado contratou, em caráter de urgência, 150 brigadistas 
já treinados para realizar o combate ao fogo nas regiões mais afetadas. 
A SEAPA está monitorando as localidades mais afetadas pela seca 
para subsidiar o plano de ação de combate à estiagem que contempla 
a distribuição de água potável, alimentos não perecíveis, escavação 
de novas cacimbas e recuperação e reativação das já existentes, de 
forma que garanta água para os animais. O Governo do Estado lançou 
campanha social para arrecadação de alimentos e itens que possam 
ajudar as famílias afetadas pela forte estiagem em Roraima, a maior 
nos últimos 10 anos. O calendário de queimadas controladas foi 
suspenso e quem atear fogo nos pastos e plantações será multado.

 Contenção de despesas - Dada a crise econômica 
enfrentada pelo país, os salários da Governadora Suely Campos e dos 
Secretários do primeiro escalão (titular e adjuntos), presidentes de 
autarquias, fundações e reitores e vice-reitores serão reduzidos em 
20% durante seis meses neste ano. O pacote do ajuste fiscal incluiu 
outras 22 medidas para reduzir os gastos de custeio do governo. A 
economia prevista é de R$ 50 milhões em 2016. Dentre as ações 
de contenção, estão a redução de 50% na compra de passagens 
aéreas e pagamento de diárias para deslocamento de servidor; 20% 
de economia nas despesas com água, energia elétrica, impressão 
e telefone, além de 10% no consumo de combustível. A medida 
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DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO 
FINANCEIRA TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.

REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM
01 DE MARÇO DE 2016. 

Ao primeiro dia do mês de março do ano de dois mil e 
dezesseis, às onze horas e vinte minutos, no Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, nesta Casa Legislativa, sito a Praça do 
Centro Cívico, 202, reuniu-se, extraordinariamente a Comissão 
de Orçamento Fiscalização Financeira Tributação e Controle, sob 
a Presidência do Senhor Deputado Coronel Chagas. Presentes os 
Senhores Deputados, Aurelina Medeiros, Izaias Maia, Marcelo 
Cabral, Soldado Sampaio, Zé Galeto. Ausente o Senhor Deputado 
Jânio Xingú Abertura: Havendo “quórum” regimental, o Senhor 
Presidente solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura 
da Ata da reunião anterior. O Deputado Marcelo Cabral requereu a 
dispensa da leitura da mesma, cujo teor já era do conhecimento dos 
Senhores Deputados, devido à distribuição de cópias com antecedência 
a todos os Membros da Comissão. Acatada a questão de ordem, a Ata 
foi submetida à discussão e como não houve nenhuma retificação 
por parte dos Membros, foi submetida à votação, sendo aprovado 
na Comissão.  Expediente. Não há.  Ordem do dia: Projeto de Lei 
nº 040/15, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues que, “Dispõe 
sobre a distribuição de dispositivo de segurança, conhecido como 
botão do Pânico, para mulheres vitimadas por violência domestica, 
mesmo com a medida protetiva, em todo o Estado de Roraima”, 
Relator Deputado Zé Galeto, parecer favorável, aprovado. Colocado 
em discussão, em votação, aprovado pelos membros presentes na 
Comissão. Projeto de Lei nº 071/15, de autoria Governamental 
que, “Institui o sistema Estadual de Cultura do Estado de Roraima 
e dá outras providências”. Relatora Deputada Aurelina Medeiros, 
parecer favorável, aprovado. Colocado em discussão, em votação, 
aprovado pelos membros presentes na Comissão. Encerramento: Ás 
onze horas e vinte minutos o Senhor Presidente encerrou a reunião, 
e para constar, eu, Edelzânia Silva de Oliveira, Secretária, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo 
Senhor Presidente e encaminhada à publicação.

Dep. Coronel Chagas
Presidente

 SECULT - A cultura de Roraima registrou um salto em 
2015. Negligenciado nas gestões anteriores, o Palácio da Cultura 
Nenê Macaggi recebeu atenção especial e a população agora conta 
com um dos seus principais palcos. Foram recuperados a cobertura 
do Palácio da Cultura, o Auditório José Celestino da Luz, a Praça 
do Coreto Dagmar Ramalho, além do anfiteatro e galeria de artes 
localizados no Parque Anauá. Realizamos importantes eventos 
populares, como o Arraial Anauá, o Festival de Sanfona, a Cidade 
de Natal, o 1° Festival Cultural Nenê Macaggi, em comemoração ao 
Dia do Escritor Roraimense. Durante o festival, também foi lançado 
o edital da Lei Estadual de Incentivo à Cultura. Recebemos 55 
propostas, das quais 29 foram aprovadas para captação de recursos, 
na modalidade ICMS (Imposto sobre Circulação de Mercadorias e 
Serviços). Em 2014 apenas 14 projetos receberam o comprovante de 
autorização para captar recursos.

 SETRABES – A rede cidadania emprego e renda, por 
meio do PAR (Programa de Artesanato de Roraima), o governo 
do povo tem contribuído para o desenvolvimento sustentável do 
empreendedorismo cultural, viabilizando projetos de geração de 
renda que atendam organizações formais de artesãos e núcleos. 

 Senhor Presidente, finalizo essa breve prestação de contas 
e, também, aproveito o momento para entregar em suas mãos com 
posterior entrega a todos os Deputados, a Mensagem da Governadora 
Suely Campos para a abertura do Ano Legislativo 2016 em toda a 
sua completude. Obrigado pela atenção.

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Deputado 
Oleno. Parabéns pelo seu discurso, pois foi um discurso simples, 
curto, mas muito proveitoso. Uma excelente prestação de contas. 
Agradeço a participação de todas as pessoas presentes neste Poder 
e dou por encerrada a presente Sessão, convidando os Senhores 
Deputados para que amanhã, às nove horas, estejam em plenário 
para a análise de Veto governamental. Um grande abraço e bom dia 
a todos.

 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ângela 
Águida, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Jalser 
Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Masamy Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.


