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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Atos Administrativos
-  Extrato do 1º Termo Aditivo - Processo nº 075/ALE/2015
-  Resoluções Nº 02172 a 02198/2016 - DGP
Atas Plenárias
-  Ata da 2519ª Sessão Ordinária - Íntegra
Das Comissões
-  Ata da Comissão de Orçamento, Fiscalização 
Financeira, Tributação e Controle
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Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final:
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Administração, Segurança e Serviços 
Públicos:
 Deputado Jorge Everton - PMDB;
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Odilon Filho – PEM.

Comissão de Educação, Cultura, Desportos e Saúde:
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado Masamy Eda – PMDB;
 Deputado Chico Mozart - PRP; e
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso:
 Deputado Chicão da Silveira – PP;
 Deputado Evangelista Siqueira – PT;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB;
 Deputada Chico Mozart – PRP;
 Deputado Zé Galeto – PRP.

Comissão de Ciência, Tecnologia, Relações 
Fronteiriças e MERCOSUL:
 Deputado Dhiego Coelho – PSL;
 Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Odilon Filho - PEM; e
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Terras, Colonização e Assuntos 
Indígenas:
 Deputado Mecias de Jesus - PRB;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
 Deputado Zé Galeto – PRP;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado George Melo – PSDC; e
 Deputado Gabriel Picanço– PRB.

Comissão de Indústria, Comércio e Turismo:
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputado Valdenir Ferreira – PV;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputado Zé Galeto – PRP; e
 Deputado Izaías Maia – PT do B.

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
 Deputado Coronel Chagas – PRTB;
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Jânio Xingu – PSL;
 Deputada Aurelina Medeiros – PSDB;
 Deputado Izaías Maia – PT do B;
 Deputado Zé Galeto– PRP; e
 Deputado Soldado Sampaio – PC do B.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos e das 
Minorias:
 Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
 Deputado Izaías Maia – PT do B;
 Deputado Dhiego Coelho– PSL;
 Deputado Soldado Sampaio– PC do B; e
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
 Deputado Masamy Eda – PMDB;
 Deputado Jorge Everton – PMDB;
 Deputado Chicão da Silveira – PP;
 Deputado Ângela Águida Portella – PSC; e
 Deputado Naldo da Loteria – PSB

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
 Deputada Ângela Águida Portella – PSC;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Brito Bezerra – PP;
 Deputada Lenir Rodrigues – PPS; e
 Deputado Masamy Eda – PMDB. 

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
 Deputado Gabriel Picanço – PRB;
 Deputado Masamy Eda – PMDB;
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Jânio Xingu – PSL; e
 Deputado Brito Bezerra - PP

Comissão de Ética Parlamentar:
 Deputado Marcelo Cabral – PMDB;
 Deputado Mecias de Jesus – PRB.
 Deputado George Melo – PSDC;
 Deputado Naldo da Loteria – PSB; e
 Deputado Izaías Maia – PT do B.
Suplentes:
1º - Deputado Joaquim Ruiz - PTN; e
2º - Deputado Chicão da Silveira – PP.

Comissão de Defesa do Consumidor:
 Deputado Chico Mozart - PRP;
 Deputado Odilon Filho – PEM;
 Deputado Chicão da Silveira – PP;
 Deputado Coronel Chagas – PRTB; e
 Deputado Evangelista Siqueira – PT.
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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATO DE CONTRATO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº 020/2015
PROCESSO N.º: 075/ALE/2015 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
09/12/2016
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: AUTO POSTO ABEL GALINHA LTDA
CNPJ: 00.376.437/0001-24
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.0103101.2011/339030-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 08/09/2016
VIGÊNCIA: 10/09/2016 à 09/12/2016 
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: BIANCA THOMÉ AVELINO MESQUITA

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 02172/2016-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 Celijane Viana Nunes, matrícula 

13755, a partir de 01 de setembro de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02173/2016-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 Celijane Viana Nunes, matrícula 13755, a 

partir de 01 de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins,9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02174/2016-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 Robson Ferreira dos Santos, 

matrícula 15193, a partir de 01 de setembro de 2016, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 
de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de 

maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

com efeito a partir de 01 de setembro de 2016.
Palácio Antônio Martins, 09 de setembro de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02175/2016-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  Robson Ferreira dos Santos, matrícula 

15193, a partir de 1 de setembro de 2016, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, integrante 
do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE 
nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02176/2016-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 Maria Amélia Rodrigues, 

matrícula 13461, a partir de 01 de setembro de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02177/2016-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  Maria Amélia Rodrigues, matrícula 13461, 

a partir de 1 de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins,9 de setembro 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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002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9  de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02182/2016-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 Ayla Waleska Almeida de 

Magalhães, matrícula 15845, a partir de 30 de agosto de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Chefe de Gabinete FS-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 30 de agosto de 2016.

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

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02183/2016-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 Adelar José de Souza Martins, a partir de 01 

de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Chefe de Gabinete FS-1, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua 
alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada 
no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9  de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02184/2016-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 Elivan da Conceição 

Sousa, matrícula 14176, a partir de 30 de agosto de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, integrante 
do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE 
nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 30 de agosto de 2016.

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

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02178/2016-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 Fernanda Christina Marcolino 

Mendes, matrícula 15737, a partir de 01 de setembro de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02179/2016-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  Fernanda Christina Marcolino Mendes, 

matrícula 15737, a partir de 1 de setembro de 2016, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 1 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9  de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02180/2016-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 Daniele de Jesus Laranjeira 

Peixoto, matrícula 18108, a partir de 01 de setembro de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02181/2016-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  Daniele de Jesus Laranjeira Peixoto, 

matrícula 18108, a partir de 1 de setembro de 2016, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
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com efeito a partir de 31 de agosto de 2016.
Palácio Antônio Martins, 09 de setembro de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02189/2016-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 TORNAR SEM EFEITO a Resolução no 01717/2016 

de 01.06.2016 publicada, por equívoco, no Diário da ALE nº 2340 de 
15.08.2016, em relação a servidora Luzicleia Lima dos Passos, matrícula 
15122, restando em vigor a Resolução de exoneração nº 01007/2016 de 
30.06.2016 publicada no Diário da ALE nº 2318 de 11.07.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 08 de setembro de 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02190/2016-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 João Romão Batista, a partir de 01 de 

agosto de 2016, para exercer o cargo comissionado de Assessor III CM-5, 
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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de agosto de 2016.

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

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02191/2016-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  Renata Maria da Conceição M. de Araujo, a 

partir de 01 de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 
03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 
18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins,9  de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02192/2016-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 Paulo Frassinete Dias de Souza Cruz Neto, a 

partir de 01 de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em 

RESOLUÇÃO Nº 02185/2016-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 Ed. Janio Costa Pinheiro, a partir de 01 

de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02186/2016-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 Evanio Batista da Silva, matrícula 

16374, a partir de 30 de agosto de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 30 de agosto de 2016.

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

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02187/2016-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 Hellen Flavia Belizário Morini, a partir de 

01 de setembro de 2016, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02188/2016-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 Robert Klenner Lima Dias de 

Souza Cruz, matrícula 13470, a partir de 31 de agosto de 2016, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
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RESOLUÇÃO Nº 02196/2016-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 Sidiomar Jorge Oliveira Barreto, a partir 

de 01 de julho de 2016, para exercer o cargo comissionado de Auxiliar 
Parlamentar V AP – 20, 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de julho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02197/2016-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 Silvestre Sousa Silva Junior, a partir de 

01 de julho de 2016, para exercer o cargo comissionado de Assistente 
III CM-8, 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de julho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02198/2016-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 Simone Hellen Figueiredo Brashe, a partir 

de 01 de julho de 2016, para exercer o cargo comissionado de Assessor 
Parlamentar IV AP-8, 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de julho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2519ª SESSÃO, EM 03 DE AGOSTO DE 2016.
52º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=     ORDINÁRIA    =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

  Às nove horas do dia três de agosto de dois mil e dezesseis, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
quingentésima décima nona Sessão Ordinária do quinquagésimo 
segundo período Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão.

Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 
03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 
18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 0 de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02193/2016-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 Alex Peres de Negreiros, matrícula 

18048, a partir de 30 de agosto de 2016, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 30 de agosto de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02194/2016-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 Savio Vasconcelos do Nascimento, 

a partir de 01 de julho de 2016, para exercer o cargo comissionado 
de Auxiliar I CM - 10, 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de julho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02195/2016-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 Sidiney da Silva Soares, a partir de 01 

de julho de 2016, para exercer o cargo comissionado de Assistente 
Parlamentar III AP-12, 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeito a partir de 01 de julho de 2016.

Palácio Antônio Martins, 9 de setembro 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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 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à 
leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Chicão da Silveira – Lida a 
Ata.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação 
será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis permaneçam 
como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente.
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO:
 Mensagem Governamental nº 65, de 05/07/16, 
encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei que “Dispõe sobre 
unificação das taxas e serviços do Departamento Estadual de Trânsito 
de Roraima – DETRAN/RR, constantes no item 3, do anexo único, da 
Lei nº 059, de 28 de dezembro de 2012, que cria e reformula outras 
taxas e serviços no âmbito do Departamento Estadual de Trânsito de 
Roraima – DETRAN/RR, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 67, de 12/07/16, 
comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 021/16, que “Institui 
a Semana de Valorização da Cultura Roraimense, cria o prêmio 
Cultura Roraimeira, e dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 68, de 12/07/16, 
comunicando veto total ao Projeto de Lei nº 022/15, que “Dispõe 
sobre o programa de conscientização e obriga a inclusão e reserva de 
vagas na rede pública e privada de educação, no Estado de Roraima, 
para crianças e adolescentes com Transtorno do Espectro Autista, e 
dá outras providências”.
 Mensagem Governamental nº 72, de 22/07/16, 
encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei que “Autoriza o 
Poder Executivo a afetar ao Tribunal de Justiça de Roraima, o 
Palácio Latife Salomão que especifica”.
 Mensagem Governamental nº 73, de 29/07/16, 
encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei de Crédito 
Suplementar por Excesso de Arrecadação, em favor do Fundo 
Especial da Procuradoria-Geral do Estado de Roraima – FUNDEPRO.
 Mensagem Governamental nº 74 de 29/07/16, 
encaminhando, para apreciação, Projeto de Lei de Crédito Adicional 
Suplementar, em favor da Polícia Civil do Estado Roraima.
 Ofício nº 1073, de 29/07/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, solicitando a retirada da Mensagem Governamental nº 35, de 
23/05/16, referente ao Projeto de Lei nº 047/16.
 Ofício nº 1288, de 18/07/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do DOE Nº 2779, de 13/06/16, no qual 
consta a programação orçamentária da Unidade da Polícia Civil do 
Estado, contendo a abertura da PAOE – 19105.06181.037.3290 – 
Construção das Unidades de Polícia Civil e Técnica, para que seja 
anexada ao Processo que tramita nesta Casa Legislativa.
 Ofício nº 1290, de 18/07/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do Acordo de Cooperação Nº 002/15 – 
Estado de Roraima/SEJUC/EMPRESA RECEL-TERRAPLANAGEM 
E CONSTRUÇÃO LTDA, para compor o Projeto de Lei do Fundo 
Penitenciário do Estado de Roraima – FUNPER, e ainda que seja 
anexado ao Processo que tramita nesta Casa Legislativa.
 Ofício nº 1289, de 18/07/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do Balanço Patrimonial do Exercício da 
Unidade Orçamentária 16401 – Agência de Fomento do Estado – 
AFERR, para que seja anexada ao Processo que tramita nesta Casa 
Legislativa.
 Ofício nº 1369, de 28/07/16, do Secretário-Chefe da Casa 
Civil, encaminhando cópia do OFÍCIO Nº 0638/16/FEMARH, de 
26/07/16, em resposta à Indicação nº 211/16, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei s/nº, de 07/07/16, do Deputado Marcelo 
Cabral, que “Dispõe sobre o desconto do IPVA para proprietários 
condutores de veículos automotores, e dá outras providências”.
 Indicação s/nº, de 05/07/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a recuperação da Vicinal 6, 
na região do Paredão, no Município de Alto Alegre, conhecida como 
tronco, que dá acesso às vicinais 7, 8, 9, 10, 11 e 12, considerando 
suas péssimas condições.

 Indicação s/nº, de 11/07/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da Escola 
Estadual Nova Esperança, localizada na Vila Samaúma, no Município 
de Mucajaí.
 Indicação s/nº, de 11/07/16, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para a regularização do 
fornecimento e preparo da merenda escolar na Escola Estadual Nova 
Esperança, localizada na Vila Samaúma, no Município de Mucajaí.
 Indicação s/nº, de 20/07/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira, encaminhando ao Governo do Estado, para a construção/
recuperação de uma ponte no Km 65, da BR-432, do Projeto de 
Assentamento Arco-íris, sobre o Igarapé Alumínio, Município de 
Caracaraí, de aproximadamente 25 metros de comprimento.
 Memorando n° 030, de 30/06/16, do Deputado George 
Melo, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 30 de junho 
do corrente ano.
 Requerimento s/nº, de 01/08/16, do Deputado Evangelista 
Siqueira, requerendo a realização de Audiência Pública às 9h, dia 
12/08/2016, no Plenarinho desta Augusta Casa, para tratar da Lei 
1.065, de 04/07/16, que criou no Estado de Roraima a Semana de 
Valorização da Vida e Combate ao Suicídio.
 DIVERSOS:
 Ofício nº 143, de 28/06/16, da Secretaria de Estado do 
Planejamento e Desenvolvimento – SEPLAN/RR, informando 
celebração dos Convênios nº 04/16-GER/ SECULT/FERQUAJ, 
nº 05/16 - GER/SECULT/ ASSOCIAÇÃO FOLCLÓRICA 
CANGACEIROS DO THIANGUÁ e nº 06/16-ASSOCIAÇÃO 
FOLCLÓRICA SWING NATIVO.
 Ofício nº 001, de 30/06/16, da Associação dos Piscicultores 
e Agricultores Familiares do Estado de Roraima - ASPAFERR, 
encaminhando petição de fomento em alimentos, para manutenção 
da Sede da Associação.
 Ofício nº 060, de 30/06/16, do Sindicato dos 
Trabalhadores Civis Efetivos do Poder Executivo do Estado de 
Roraima – SINTRAIMA, em denúncia pela prática de improbidade 
administrativa cometida pelo titular da Secretaria de Estado de 
Gestão Estratégica e Administração – SEGAD.
 Ofício nº 148, de 05/07/16, da Superintendência Regional 
da CAIXA, notificando crédito de recursos financeiros – Orçamento 
Geral da União.
 Ofício nº 125, de 06/07/16, da Coordenadoria Geral da 
Contabilidade – CGCE/SEFAZ-RR, solicitando informações sobre a 
redução do limite de pessoal do Poder Legislativo, com a finalidade 
de cumprimento das metas pactuadas junto à Secretaria do Tesouro 
Nacional – STN, por meio do Programa de Ajuste Fiscal – PAF.
 Ofício nº 324, de 12/07/16, da Secretaria de Estado da 
Fazenda – SEFAZ-RR, solicitando a substituição do OFÍCIO Nº 125/
CGCE/SEFAZ-RR, protocolado nesta Casa Legislativa em 06/07/16.
 Ofício nº 045, de 01/08/16, da Fundação Ulysses 
Guimarães, solicitando a disponibilização de servidores da Escolegis 
para realização do Curso de Dicção e Oratória, no dia 13/08/16.
 Ofício Convite nº 001, de 11/07/16, do Núcleo de 
Promoção, Prevenção e Atendimento às Vítimas de Tráfico de 
Pessoas, convidando a participar do “I Seminário de Tráfico de 
Pessoas: O Perigo realmente existe no Estado de Roraima”, a ser 
realizado no Auditório do Plenarinho, dia 29/07/16, das 9h às 11:30 
e das 14h às 16:30.
 Ofício Circular nº 044, de 24/06/16, da Confederação 
Nacional de Municípios - CNM, apresentando a Carta da XIX 
Marcha a Brasília em defesa dos Municípios aos Órgãos de Controle 
Externo.
 Memorando Circular nº 009, de 08/07/16, da Escola do 
Legislativo do Estado de Roraima - ESCOLEGIS, convidando os 
servidores desta Casa Legislativa para participar do “Chá da Tarde 
com a Psicóloga Camila Sales”, no dia 13 de Julho, às 16h, na Sala 
de Reuniões do Plenário.
 Memorando Circular nº 010, de 20/07/16, da Escola do 
Legislativo do Estado de Roraima - ESCOLEGIS, encaminhando 
questionário de demanda de cursos/capacitações por setor, visando 
identificar as necessidades individuais de cada servidor, com o 
objetivo de dimensionar e programar os cursos a serem ofertados nos 
próximos meses.
 Comunicado nºs AL118805 e AL026462, de 15/02/16, 
do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação - FNDE, 
informando liberação de recursos financeiros.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
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Comércio e Indústria do Estado de Roraima e da empresa Estela 
Martins Transportes e Logística LTDA, pela forma com que foram 
recebidos pelo Dr. Osmar Rubim, Delegado da Receita Federal de 
Roraima, pelo Dr. Roberto Paulo Santos, delegado adjunto, pelo 
senhor Rafael Carvalho, inspetor, o chefe da receita em Pacaraima, 
Dr. Marcio Barros, pelo inspetor pelo chefe adjunto, bem como pelo 
dirigente do comando nacional de greve pelo empenho e presteza 
demonstrados na busca de soluções para agilizar o trânsito de 
caminhões para a Venezuela com cargas de alimentos, pois mesmo em 
greve foi autorizada a liberação do transporte quanto ao canal verde. 
A sensibilidade em atender a situação local vem sendo, sem sombra 
de dúvida, uma atenção especial, sobretudo para o povo do País 
venezuelano que vive atualmente uma situação de desabastecimento. 
Isso quer dizer que há projeções, pelo menos até dezembro, de que 
cerca de dez milhões de pessoas estarão comprando alimentos em 
Boa Vista. E, o ICMS pode chegar a 200 milhões, sendo suficiente 
para sanar toda a despesa de pessoal do nosso estado. O que falta 
a este governo, infelizmente, é comprometimento. Aprovamos aqui 
quatro servidores para ganhar mais de quinze mil reais na SEPLAN, 
para que chegasse aqui a proposta que vai expandir de 20% para 
50% a área agrícola e, aproveito para fazer uma convocação, que 
o secretário de Planejamento venha se explicar nesta Casa, porque 
esses cargos foram dados por esta Casa e me admira muito algumas 
pessoas do governo ainda dizerem que esta Casa atrapalha o 
Executivo. Quando, na verdade, nós ajudamos e muito. Eu espero 
que o Governo do estado coíba a sonegação em nosso estado. Não 
dá para entender como é que um milhão e meio de pessoas está 
comprando aqui e isso não reflete no ICMS do estado. Não reflete 
porque a sonegação está correndo solta neste Governo, como os 
desmandos também. Então, eu quero deixar registrado nesta manhã 
de hoje o meu descontentamento com essa falta de zelo com o estado 
e com a coisa pública.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Deputado George, parabéns pelo seu pronunciamento. O Senhor tem 
acompanhado o que eu estou cobrando, a atitude proativa do Governo 
em relação aos gastos com a administração pública. Desde o ano 
passado que eu venho questionando que o gasto está sendo indevido. 
A gente vivendo um momento de crise e de dificuldade financeira 
para acomodar representação. Enquanto isso, os nossos servidores é 
que pagam a conta com o salário atrasado. Isso é uma falta de respeito 
com o servidor público. Nós precisamos ter atitude. O senhor está 
de parabéns pelo seu pronunciamento. Recursos têm, o que falta é 
comprometimento e aplicar de forma correta os valores. Ontem, eu 
questionei a criação de um cargo que foi mandado pelo secretário 
da Fazenda, mas eu não questionei desmerecendo a importância do 
cargo, porque acho que a administração pública precisa de cargos 
relevantes para que seja conduzida da forma correta. Vejam! Nós 
temos uma secretaria que foi criada para o João Pisolatti não ser 
preso e está gerando despesas para o estado, enquanto isso o salário 
dos servidores está atrasado. É falta de consciência com a nossa 
população. Vamos extinguir e enxugar a máquina pública que sobra 
dinheiro para pagar o servidor público. Obrigado pelo aparte.
 O Senhor Deputado George Melo continua – Senhoras e 
Senhores, muitas vezes as pessoas dizem que a oposição não diz 
como fazer, mas eu estou dizendo como fazer. É só fiscalizar! Se 
fiscalizar, o dinheiro aparece. Por exemplo: não tem dinheiro para 
pagar o servidor, mas tem dinheiro para alugar um gerador para o 
Hospital Geral por sete milhões. Então, eu quero deixar esse registro 
nesta manhã de hoje. Muito obrigado a todos.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
Caros colegas, servidores da Casa, membros dos meios de 
comunicação, amigos e amigas servidores públicos que estão aqui, 
e outros tantos que estão na luta para serem servidores públicos e 
tomarem posse. Eu ocupo esta tribuna hoje para trazer um assunto que 
trouxe a esta Casa no dia 12 de abril deste ano. Naquela oportunidade, 
eu preocupado, alertei às associações de servidores, aos sindicatos de 
servidores sobre a maldade que estava sendo tramada no Congresso 
Nacional contra os servidores públicos. Naquela oportunidade, eu 
alertava que estava tramitando na Câmara dos Deputados, em regime 
de urgência, um Projeto de Lei Complementar que tem por objetivo 
ajudar os estados que possuem dívidas com a União. Eu digo ajudar, 
porque para ajudar, há uma série de maldades que vai desaguar 
diretamente no servidor público. Esse Projeto de Lei estabelece 
que aqueles estados que pretendam repactuar suas dívidas, ou seja, 
refinanciá-las com prazos maiores e com outros indexadores, deverão 
adotar uma série de medidas com contenção de gastos. Esse projeto 

 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à Chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, há três oradores inscritos para o Grande Expediente, os 
senhores Deputados Izaías Maia, George Melo e Coronel Chagas.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, demais 
parlamentares aqui presentes, público em geral e, principalmente, 
os amigos da saúde, quero dizer que saúde é vida. Conheço muitas 
dessas pessoas que aqui estão graças ao meu trabalho na rádio e 
na televisão e vemos essas pessoas lutando, trabalhando, salvando 
vidas e, muitas vezes, sem terem as mínimas condições para isso. Por 
isso, gostaria de pedir às autoridades e ao setor competente, de forma 
geral, no que se refere à saúde que conversem, negociem com essas 
pessoas e, como diz o Deputado Xingú, cumpram as promessas que 
foram feitas, pois se as promessas não forem cumpridas, podem ter a 
certeza de que o resultado será a greve. E saúde é vida, é respeito ao 
povo. Gostaria de dizer que a palavra tem que ser cumprida, porque 
se não for, a greve é certa e quem vai perder com isso é o pequeno, 
o mais humilde, aquele que em caso de doença não tem condição de 
ir para um hospital particular, ou sair do estado. Então, o momento 
é de conversar, negociar e, principalmente, das autoridades terem 
palavra e dizerem a verdade, que não vai ter aumento, que não tem 
negociação e acabou a conversa. O que não adianta é ficar no banho-
maria, nas promessas e não resolver nada, pois aí sim a greve será 
fatal. Saúde é vida. Vida é respeito ao povo. E quero dizer também 
que as promessas deverão ser cumpridas, pois não adianta prometer 
e não cumprir, porque se na hora H não tiver o dinheiro para pagar 
os salários, vai ser muito pior. O que a gente quer é o entendimento 
dos interessados na saúde. Quero dizer que o meu partido chama-
se PT do B, chama-se povo e, se depender de mim, estarei ao lado 
de vocês. Gostaria ainda de alertar a toda a sociedade roraimense, 
do Jundiá a Boa Vista, do Alto Alegre a Boa Vista, do Bonfim a 
Boa Vista e de Pacaraima a Boa Vista que o povo está desesperado 
com a falta de energia. Temos que parar para pensar e fazer alguma 
coisa. Nós sabemos das dificuldades que o governo tem com dívidas 
da PETROBRAS Distribuidora, por problemas que não podem ser 
resolvidos, é muita conversa, nada é resolvido e a qualquer momento 
a Venezuela pode cortar a energia do Estado de Roraima, porque ela 
não tem energia nem para ela. O Complexo de Guri está funcionando 
com menos de 3%, então, muita gente está preocupada com outros 
problemas e estão esquecendo a energia. No Jundiá, ontem, foram 
4 horas sem energia, a fazenda parada, a receita parada, bem como 
o policiamento. Ontem, qualquer bandido passava lá sem nenhum 
problema, porque a polícia não podia impedir o elemento de 
transitar, haja vista que os computadores, o setor de informação não 
estava funcionando. Então, vou repetir e alertar: vamos trabalhar, 
vamos reivindicar, vamos para Brasília, onde tivermos de ir, porque 
a escuridão está se aproximando do estado de Roraima e quem vive 
na escuridão não tem desenvolvimento, vamos nos unir pela energia, 
porque nós estamos a um passo da escuridão. Muita gente conversa, 
mas não age. Quando forem agir, vai ser na hora que a Venezuela 
cortar a energia, aí o estado de Roraima acaba de ir para o buraco. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, 
senhores deputados, senhoras e senhores, gostaria de saudar todos 
os servidores que estão nesta Casa hoje, os sindicalistas. Senhor 
Presidente, quero começar cobrando que seja efetivada a CPI do 
sistema prisional que foi aprovada em Plenário, mas falta ser instalada 
a Comissão. Pediria a vossa excelência que conduzisse os trabalhos 
para que hoje a CPI do sistema prisional fosse efetivada e os trabalhos 
começassem a acontecer nesta Casa. Senhoras e Senhores, minha 
fala hoje tem muito a ver com os servidores e com os sindicalistas. 
Roraima, diante desta crise nacional está vivendo um momento 
extremamente ímpar, porque nós temos hoje, no estado, um ICMS 
que aos olhos de outros estados era extremamente insignificante, 
mas vejam vocês, pois hoje temos 550 mil habitantes e já estamos 
arrecadando quase 60 milhões de ICMS. Nós temos a Venezuela aqui 
ao lado que tem 35 milhões de habitantes e hoje, já chega a quase um 
milhão e meio de venezuelanos fazendo compras em Boa Vista. Isso 
quer dizer que, o ICMS do estado deve aumentar sistematicamente 
e de forma expressiva, de forma a atender a reivindicação dos 
servidores do nosso estado, se houver o comprometimento do 
governo para isso. É tão verdade o que estou falando que hoje, o 
jornal “Folha de Boa Vista” publicou que a Venezuela está fazendo 
um agradecimento, através da Câmara Venezuelana/Brasileira de 



8 BOA VISTA , 12 DE SETEMBRO DE 2016DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2359

 Convido também o Senhor Claudioney Sinom, Presidente 
do Sindicato dos Técnicos Agrícolas do Estado de Roraima, para 
compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também o Senhor Ronidely Silva Antônio Leal, 
Presidente do Sindicato dos Guardas de Vigilância do Município de 
Boa Vista, para compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também o Senhor Lindomar Sobrinho, 
Presidente do Sindicato dos Agentes Penitenciários do estado de 
Roraima, para compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também o Senhor Wesley Costa, Presidente da 
Associação dos servidores da Universidade Estadual de Roraima, 
para compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também o Senhor Carlos Alberto, Presidente do 
Sindicato de Farmacêuticos do Estado de Roraima, SINDIFAR, para 
compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também a Senhora Sandira Brandão Antônio 
Leal, Vice-Presidente do Sindicato dos trabalhadores em educação, 
SINTER, para compor a Mesa dos Trabalhos.
 Quero comunicar aos Senhores Deputados que essa foi 
uma indicação justa do eminente Parlamentar Deputado Xingú, que 
transformou essa reunião numa Comissão Geral, para que sejam 
aqui debatidos os temas pautados pelo Parlamentar em requerimento 
aprovado pela maioria absoluta dos Senhores Deputados.
 Neste momento, convido o Deputado Xingú para tomar 
assento à Mesa e presidir os trabalhos desta Comissão. E peço 
autorização dos pares para ocupar a tribuna.
 O Senhor Deputado Jalser Renier – Muito bom dia a todos. 
É um prazer imenso como presidente desta Casa estar num ato cívico 
comemorando aquilo que o cidadão quer e que vem sendo esquecido 
pela bandeira brasileira, que é o estado democrático de direito, 
aquele que faz com que o cidadão tenha o seu direito respeitado, 
que faz com que o cidadão tenha a oportunidade e dignidade de 
desejar aquilo que é justo dentro da sua estrutura organizacional e 
operacional.
 A Senhora Governadora do Estado de Roraima quando 
foi eleita governadora, tinha por dever de ofício, porque quando 
um cidadão se apresenta aos olhos da população, enfrentando 
as dificuldades dos seus problemas, antes de mais nada, tem de 
enfrentar a guerra, precisa estar preparado para o combate, precisa 
estar preparado para saber as divergências e as necessidades por que 
passa um povo, um País, uma Nação. Então, a senhora governadora, 
quando decidiu se candidatar ao governo do Estado de Roraima, já 
tinha que ter a obrigação e o conhecimento dos problemas que ela 
enfrentaria, porque se ela não tivesse conhecimento, não poderia de 
maneira nenhuma se esquivar dos problemas existentes do nosso 
Estado. Ela não pode culpar o passado, porque como dizia Geraldo 
Costa e Belchior, o passado é uma roupa velha que não nos serve mais. 
A governadora, quando assumiu o governo, culpou as administrações 
passadas pelo o que está acontecendo no presente e, aquele que 
não sabe assimilar as lições do passado, está condenado a vivê-lo 
novamente. A Senhora Governadora tinha que ter conhecimento para 
saber apontar os problemas e as soluções do Estado de Roraima, 
porque nunca, na pior crise existencial deste Estado, aconteceu atraso 
de salário dos servidores públicos do Estado. E a governadora foi 
para mídia, através da Secretária de Comunicação, dizendo que não 
iria pagar os salários dos servidores públicos do Estado porque teria 
que repassar o duodécimo para a Assembleia Legislativa. Isso é uma 
mentira, porque a governadora repassou menos de 70% do duodécimo 
da Assembleia e até hoje os servidores desta Casa não receberam 
seus salários, o que significa que o problema não é a Assembleia, o 
problema é a incompetência administrativa de um governo que não 
sabe olhar para frente. E não adianta aqui dizer que a atribuição é 
somente dela, é dela e do esposo que administram o Estado mesmo 
na situação que está, apontam o dedo para Assembleia querendo 
perseguir os Deputados de oposição, querendo agredir os Deputados 
de oposição, porque eles achavam que iriam ter um governo com 
uma Assembleia de cócoras, com uma Assembleia baixando a cabeça 
para os desmandos que esse governo está fazendo. Eles achavam 
que o Poder Legislativo estaria aqui pela Senhora Governadora, 
ou pelo ex-governador, mas nós estamos aqui pelo povo e pelos 
Deputados que escolheram a Mesa Diretora. A Senhora Governadora 
não enfrenta os problemas das pessoas que passaram nos concursos 
públicos e que não foram chamadas. A Senhora Governadora promete 
acordos sem falta, mas falta como sem dúvida, fazendo com que 
o cidadão fique sem o amanhecer e o anoitecer, fazendo com que 
homens e mulheres saiam das suas casas para irem as ruas pedir os 

é o famigerado PLC 257 e já foi votado em primeiro turno, e só 
não foi votado em segundo turno ainda, porque houve um pedido de 
vista. Entre essas medidas que a união exige que os Estados façam, 
estão aquelas que retiram diretos dos servidores públicos estaduais, 
direitos que foram conquistados ao longo de décadas. O objetivo do 
Projeto de Lei Complementar 257 é fazer com que os Governadores, 
durante dois anos, não dêem nenhum aumento salarial, não realizem 
nenhuma promoção de servidores, seja horizontal ou vertical, não 
realizem concursos públicos nem admissão de concursados. Isso é o 
que prevê esse projeto que está na Câmara dos Deputados, ao qual 
nós somos oposição. Além disso, de não permitir a promoção, de 
não permitir aumento salarial, nem a reposição anual, não permitir 
a admissão de concursados nem a realização de concursos, ele 
prevê aumento da contribuição previdenciária de 11 para 14% e, 
depois, gradativamente até chegar a 28%. Prevê também a mudança 
do regime jurídico previdenciário dos servidores em geral. Acaba 
com a licença prêmio, aquela que o servidor com anos e anos de 
trabalho, tem direito a seis meses de licença, ou seja, é um pacote 
de maldade, Senhor Presidente, contra os servidores públicos. Meu 
amigo Joaquim Ruiz, o Senhor que foi prefeito, já foi secretário de 
estado, sabe muito bem o que representa isso. Na verdade, diversos 
Estados brasileiros estão atolados em dívidas. Roraima também está 
nessa situação. A maior parte dessas dívidas é com a União e, na 
verdade age como um agiota com juros exagerados nas propostas e 
nos financiamentos feitos. E agora, para diminuir esses juros, para 
pegar uma carência, estão colocando uma série de imposições aos 
Estados e querem com esse pacote colocar toda responsabilidade nas 
costas dos servidores públicos. Nós não vamos permitir isso. Não 
vamos concordar com isso.

Então, meus amigos, os servidores públicos, caros colegas 
Deputados, sejam eles civis ou militares, não são os responsáveis 
pelo o endividamento do Estado. Portanto, não podem assumir 
essa dívida, não podem querer que os servidores públicos paguem 
essa conta. Então, eu fiz esse alerta no dia 12 de abril. Não vimos 
manifestações nem movimentos e a coisa andou. Agora, a qualquer 
momento veremos isso ser aprovado na Câmara, depois vai para o 
Senado e aí os Estados que quiserem fazer o refinanciamento vão ter 
que seguir isso.
 Então, fica aqui o nosso alerta, meus caros Deputados, 
porque se o Estado de Roraima for aderir a esse refinanciamento, 
Deputado Brito, Vossa Excelência que é líder do Governo, o Poder 
Executivo vai ter que encaminhar a esta Casa um pacote de leis 
tocando nesses assuntos. E vai caber a nós, Deputados, analisar 
isso. Eu já manifesto minha posição, sou contra qualquer projeto 
de lei que retire direitos dos nossos servidores públicos. Muito 
obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Neste momento a 
sessão plenária será transformada em comissão geral, atendendo 
ao requerimento nº 042/16, momento em que esta Casa Legislativa 
estará realizando audiência pública para discutir com servidores 
públicos estaduais e dirigentes sindicais as reivindicações constantes 
do auxílio-alimentação, os percentuais e insalubridades, progressão 
vertical convocação dos aprovados em concurso público, além do 
projeto 257/16, que estabelece o plano de auxílio aos Estados e 
medidas de estímulos ao reequilíbrio fiscal.
 Gostaria de convidar, para compor a Mesa dos trabalhos, o 
Senhor Claudioney Simon, Presidente do SINTAG.
 Convido também o Senhor Antônio Leal, Presidente do 
SINTRAIMA, para compor a Mesa dos Trabalhos.
  Convido também o Senhor Melquisedek Menezes, 
Presidente do SINDIPRE, para compor a Mesa dos Trabalhos.
  Convido também o Senhor Antônio Lopes Leal, Presidente 
do Sindicato dos Trabalhadores Civis do Poder Executivo, para 
compor a Mesa dos Trabalhos.
  Convido também a Senhora Roselândia Soledade, 
Presidente do Sindicato dos Fisioterapeutas e Terapeutas 
Ocupacionais do Estado de Roraima, para compor a Mesa dos 
Trabalhos.
 Convido também a Senhora Izabela Tavares, Presidente 
do Sindicato Nacional dos Servidores Federais da Educação Básica, 
para compor a Mesa dos Trabalhos.
 Convido também o Senhor Luiz Costa, Presidente 
do Sindicato dos Técnicos Industriais, para compor a Mesa dos 
Trabalhos.
  Convido também o Senhor Cleomar Melo, Presidente do 
Sindicato do DETRAN, para compor a Mesa dos Trabalhos.
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de projetos de lei e que o Presidente e os Deputados da oposição 
estão travando os projetos, porque ainda não aprovaram o superávit 
que o Estado tem, não aprovaram os projetos que estão tramitando 
aqui, em nosso estado, sobre abertura de crédito. Nós aprovamos 
mais de 50 milhões de abertura de créditos por superávit do estado. 
Superávit significa a receita corrente líquida positiva, significa que o 
estado pediu abertura de crédito para poder incrementar mais ainda a 
estrutura operacional e financeira do estado. E sabe o que aconteceu! 
Aprovamos tudo e o governo não fez nada, porque o governo não 
anda para frente, só anda para trás. A cada dia que passa é um dia 
a menos para essa senhora. Tenho respeito pelas mulheres, mas 
tenho revolta como cidadão, macuxi, nascido e criado nessa terra, 
vendo uma mulher que se dizia salvadora da pátria destruindo a 
bandeira do Estado de Roraima. Esse é o passo que estamos dando. 
E fica aqui, meu caro amigo Xingú, Presidente dos trabalhos, minha 
posição como Presidente deste Poder. Nós vamos sim, trazer pra 
cá todas as discussões pertinentes ao cidadão, seja ele professor, 
seja ele da área de saúde, do Detran, da Polícia Civil e de qualquer 
órgão que aqui esteja. Nós montaremos uma tropa de choque dentro 
desta Casa e não vamos transformar audiência pública em discurso, 
vamos transformar audiência pública em ação, contra as ações do 
governo que fracassa a cada dia. Coloco um fim nas minhas palavras, 
agradecendo a evangélica paciência da sabedoria e da virtude que 
fizeram vocês esperarem até esse momento. Agradeço ao Deputado 
Xingú que tem a responsabilidade de dirigir esses trabalhos. E, 
como dizia o saudoso Ulisses Guimarães: “precisamos acabar com a 
miséria e a pobreza de espírito de governos fracassados, porque pior 
do que a miséria são os miseráveis que não acabam com a miséria”, 
essa é a frase que deixo a cada um dos senhores. Agradeço a todos os 
Deputados. Muito obrigado a todos.
 Senhor Presidente, em razão de audiência que tenho 
agora em meu gabinete, com membros de instituições públicas que 
estão me pedindo audiência há algum tempo, peço licença de Vossa 
Excelência para me ausentar do Plenário e atender as pessoas que já 
estão me aguardando.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Obrigado, Deputado 
Jalser Renier, pela sua intervenção. E damos continuidade a nossa 
audiência pública.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de 
Ordem - Quero dizer que o Deputado Jalser, como Presidente desta 
Casa, tem o direito de falar, mas, gostaria de dizer que o governo, 
através da sua liderança, não se acovarda em momento algum e 
também gostaria de me pronunciar.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Um momento, por 
favor, peço silêncio da plateia.
 Deputado Brito, nós temos aqui um protocolo, mas vamos 
dar esse tempo para que vossa excelência possa se pronunciar na 
Tribuna desta Casa.
  O Senhor Deputado Brito Bezerra – Eu garanto a Vossa 
Excelência ficar até o final da audiência, pois covarde será esta 
Casa Legislativa se não deixar o líder do governo, depois de ter 
sido chamado de covarde, se pronunciar. Gostaria de ser a balística 
dessa audiência. O Deputado Jalser Renier se pronunciou em nome 
da Casa e eu, como líder do governo, me pronuncio em nome do 
governo. É uma necessidade de fortalecimento da democracia, pois 
fui provocado, senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Vossa Excelência 
vai ter o tempo que precisar. A audiência pública tem um rito a ser 
seguido, os parlamentares vão falar na hora certa, porque a audiência 
pública foi feita para ouvir os presidentes sindicais. Nós estamos 
trabalhando há um ano e meio nesse projeto e não é agora que vamos 
impedi-lo de acontecer. Vossa Excelência vai falar na hora certa, mas 
agora quem vai falar são os representantes dos sindicatos.
  O Senhor Deputado Brito Bezerra pede Questão de 
Ordem - Senhor Presidente, quero, nesse exato momento, com a 
permissão de Vossa Excelência, responder todos os porquês que o 
Deputado Jalser perguntou. Eu tenho as respostas.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Deputado Brito, eu 
não estou negando a palavra a vossa excelência, só estou pedindo que 
espere os líderes dos sindicatos, pois fizemos uma pauta e queremos 
cumpri-la. Depois abriremos espaço para qualquer Deputado de 
oposição ou situação. Vossa Excelência, como líder do governo, vai 
ter o espaço necessário para fazer sua defesa.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella pede Questão de 
Ordem - Senhor Presidente, o Deputado Brito foi citado, é regimental 
ele dar a resposta. O Senhor dá o direito de resposta agora, pois se 

seus direitos que estão na Constituição, direitos do cidadão brasileiro 
têm que ser respeitados. Então, a Senhora Governadora vira as costas 
para a Constituição, vira as costas para as leis que foram aprovadas 
nesta Casa, não enfrenta os problemas, se acovarda e não manda 
sequer um Secretário do Governo vir até aqui. Tomei conhecimento, 
através das redes sociais, que o Secretário de Administração disse o 
seguinte, em nota da SEGAD; Frederico Linhares, em resposta a esta 
Casa Considerando que assembleia geral dos sindicatos, a ocorrer 
em 03 de agosto de 2016, no plenário da Assembleia Legislativa, a 
SEGAD tem a esclarecer que os pontos em discussão que envolvem 
a Secretaria de Gestão Estratégica e Administração do Estado de 
Roraima já se encontra suficientemente esclarecidos e devidamente 
informados à sociedade roraimense, em especial ao servidor púbico 
do quadro geral.
 Ele ainda fala o seguinte: Quanto à criação de auxílio-
alimentação para servidores do quadro geral, há impeditivos 
orçamentários, pois não está previsto na LOA de 2016 a criação 
do benefício em questão, de modo que seria ilegal sua criação sem 
a devida previsão no orçamento público estadual. Essa é uma das 
respostas imbecis do Secretário de Administração. Devo dizer aos 
senhores que o Secretário não enfrentou o problema, porque quando 
você está preparado, quando você tem consciência de que existe um 
problema na sua gestão, você não precisa esconder, precisa enfrentar 
o problema, mesmo com vaias, mesmo que por qualquer ato tenha 
que se defender, mas você precisa enfrentar, porque existe defesa, 
você tem dois ouvidos, um para ouvir acusação e outro para ouvir 
a defesa, cada um de nós tem essa obrigação. O governo não pode 
se acovardar, não pode, simplesmente, acreditar que os cidadãos 
roraimenses não merecem respeito, homens e mulheres que estão 
reivindicando seus direitos e deveres legais protegidos e amparados 
por lei e pelo guardião do país, que é a Constituição Federal não 
podem ser deixados de lado.
 Senhora governadora, falta compromisso com os 
secretários e servidores públicos. O servidor público na sua gestão 
não é prioridade. Lembro-me que em uma de suas promessas de 
campanha, a senhora governadora, em um dos seus comerciais, 
colocava um cidadão elegantemente vestido como se fosse um soldado 
do antigo império dizendo que essa coroa era pra ser colocada no seu 
legitimo dono e aquela coroa era colocada na cabeça da Maria, do 
João, do Pedro, do Batista, de várias pessoas e a voz no fundo dizia: 
a coroa tem que ser colocada no seu legítimo dono e o dono é o povo 
de Roraima. Mas quando ela assumiu o governo e ganhou a eleição 
esmagadoramente, o primeiro ato da senhora governadora foi nomear 
25 parentes para ocupar cargos do governo, ignorando sua gestão e 
dizendo que a coroa tinha que ser colocada sim, na Maria que é sua 
irmã, no Pedro que é seu cunhado, no Antonio que é seu irmão e no 
João que é seu parente, cometendo aos olhos da população do Estado 
de Roraima o maior estelionato eleitoral que esse Estado já viu. Ela 
conseguiu ser pior do que o pior governador que por aqui passou. 
Não encontra solução para os servidores públicos, não encontra 
solução para a zona de processamento de exportação. Nós aprovamos 
aqui o Zoneamento Econômico-Ecológico, os Deputados da situação 
diziam, com o devido respeito, que precisavam dar cargos para os 
profissionais que iam fazer o Zoneamento Ecológico e que depois 
que Assembleia aprovasse o cargo, o zoneamento ecológico iria 
chegar aqui na Assembleia. |Nós aprovamos os cargos e até hoje 
o Zoneamento Econômico-Ecológico não saiu do papel, como não 
saiu do papel as progressões dos profissionais dessa gestão, a lei que 
aprovamos dando direito aos sindicalistas, aos cidadãos e aos seus 
usuários; e a convocação dos servidores que passaram nos concursos 
públicos. Sua mão ignora o aflito, esquece o cidadão e ainda sim, 
diminui aquilo que era uma força de sobrevivência do homem aflito 
que não tem emprego e apela para o crédito social. No governo 
passado, eram mais de 50 mil famílias, no governo atual é menos 
de 25 mil pessoas, mas não é porque a pobreza diminuiu, é porque o 
governo mentiu e enganou o cidadão.
 Senhor Presidente, Senhoras e Senhores Deputados, quero 
aqui destacar o Deputado Brito Bezerra, sua nobreza, como líder do 
governo que está aqui, enfrentando o problema tem o meu respeito e 
consideração. O que não significa que o meu respeito e consideração 
são os mesmos aos secretários e a chefe do poder executivo que 
deveriam está aqui dizendo porque não vão dar as progressões aos 
profissionais e por que não vão respeitar a lei que aprovamos, por 
que o auxílio-alimentação não está sendo incorporado nesse governo. 
Eu estou sendo xingado, as pessoas estão dizendo que o Presidente 
da Assembleia está travando o Estado, que esta Casa está cheia 
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Ordem – Senhor Presidente, diante da forma antidemocrática que 
Vossa Excelência conduz esta audiência pública, tendo em vista 
que nem os Deputados que compõem o grupo de Vossa Excelência 
nem nós, da base do governo temos o direito à palavra no momento 
adequado, vamos nos retirar e Vossa Excelência resolva a vida dos 
servidores.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú - A democracia é um ato 
natural, qualquer Deputado que queira sair ou obstruir uma Sessão 
pode, mas, neste caso é uma audiência pública e isso só demonstra 
o compromisso que o governo do estado não tem para com o povo 
de Roraima, demonstra que o governo está de costas para o povo de 
Roraima. Jamais um Deputado eleito pelo povo, e neste momento 
representando o governo, poderia usar desses termos para virar as 
costas para aqueles que o elegeu. Vamos continuar o nosso trabalho, 
vamos fazer valer esta audiência, vamos construir um relatório que 
será enviado a todos os gabinetes dos Deputados, bem como ao 
Governo do Estado. Nós não estamos aqui para criticar o governo 
ou Deputados, nós estamos aqui para fazer valer os direitos dos 
servidores públicos do Estado de Roraima. E quero dizer a todos 
que esta luta não termina aqui. Eu disse para o Presidente Jalser 
que enquanto eu for Deputado, só se vota algo contra o servidor 
público nesta Casa se for por cima do meu cadáver. Há um ano e 
meio que nós estamos trabalhando nesta luta e que meu gabinete 
está à disposição de todos os presidentes e representantes sindicais, 
criamos a União Sindical, eu dou apoio no meu gabinete para que 
isso funcione, porque entendo que é meu dever como homem público 
encarar de frente as dificuldades das pessoas que votaram em mim. 
Eu não estou aqui para agradar o governo, mas também não estou 
aqui para criticá-lo, só quero fazer o que tem que ser feito. Nós não 
vamos aceitar votar lei contra o servidor público que já ganha uma 
miséria. Antes de darmos continuidade a audiência, quero dizer, 
como disse o Presidente americano George Bush quando atacaram 
as torres gêmeas: “Deus, salve a América.” E eu digo: Deus salve 
Roraima.
 Convido, neste momento, o Presidente do SINTAG para 
fazer uso da palavra.
  O Senhor Claudionei Simon, Presidente do Sindicato 
dos Técnicos Agrícolas do Estado de Roraima – Bom-dia a todos os 
servidores aqui reunidos em defesa dos direitos dos trabalhadores. 
Estamos vivendo um momento histórico no Estado de Roraima, pois 
os profissionais se manifestam indignados com as ações dos nossos 
governantes. Pela primeira vez na história de Roraima a classe 
trabalhadora ligada ao serviço público se une em busca da defesa da 
garantia de seus direitos, direitos esses que estão sendo usurpados 
pelos gestores públicos, administradores que são eleitos pelo povo 
para o povo e que em promessas de campanha, se comprometiam 
a valorizar os trabalhadores. No entanto, de modo sorrateiro vêm 
comprometendo os direitos já conquistados durante todos esses anos. 
Queremos aqui respostas, respostas para o saqueio dos trabalhadores 
e de suas famílias, pois as nossas categorias exigem que sejamos 
consultados no que se refere à interferência na renda salarial e nos 
benefícios que nos é de direito. Em especial, queremos resposta 
para a retirada da penosidade, benefício esse previsto no artigo 
7º, inciso 23, da Constituição da República, e que foi conquistado 
e concedido ao trabalhador através da Lei Complementar nº 053, 
posteriormente foi regulamentada pelo Decreto 6.034E, no qual 
sofreu modificações através de decretos. No Decreto 15.384, onde se 
manteve o benefício, e no decreto 20.622, que é um decreto recente, 
de março de 2016, o atual governo revoga o inciso 3° do artigo 2º 
do decreto que regulamentou esse benefício, retirando esse direito 
do trabalhador. Queremos também respostas ao corte do benefício 
de insalubridade no funcionalismo estadual, onde, de forma clara, 
se evidenciou o tratamento desigual entre os profissionais e entre as 
categorias. Já constatamos percentuais de insalubridade diferentes 
para profissionais da mesma categoria que exercem a mesma função 
e também para profissionais de categorias diferentes, expostos 
aos mesmos riscos, porém percentuais menores, ou até mesmo 
sem o devido direito à insalubridade. Não há previsão legal para 
essas diferenças no tratamento. Nós queremos isonomia nesses 
percentuais e, imediata revisão dos laudos na autarquia ADERR, 
na SEINF e demais secretarias onde a situação se repete, pois nós, 
servidores públicos, somos os profissionais de ponta, atuamos em 
todas as atividades ligadas ao serviço público estadual, atendemos 
pessoas, trabalhamos para que o nosso estado cresça, queremos ser 
valorizados, queremos sim ser respeitados e queremos a garantia dos 
nossos direitos.

tivesse dado ele já teria falado, é importante. Presidente, nós estamos 
na nossa Casa.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Deputada Angela, 
o direito de resposta é dado quando é uma Sessão Ordinária, nós 
estamos em audiência pública e o Presidente sou eu.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella pede Questão 
de Ordem – Infelizmente é uma pena que os Deputados não sejam 
respeitados. Como vamos respeitar os de fora se não conseguimos 
nem respeitar os deputados?
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Deputada Angela, eu 
não estou dizendo que o Deputado Brito não vai falar, ele vai ter o 
tempo, nós só vamos seguir o rito da audiência pública. O Presidente 
da Assembleia achou por bem fazer seu pronunciamento antes de 
começar a audiência, mas ele é o Presidente deste Poder e tem todo o 
direito, como tem o Deputado Brito. Depois todos os Deputados vão 
se manifestar, inclusive a Senhora, o que não pode é fazer um papel 
desses.
  O Senhor Deputado Brito Bezerra pede uma Questão 
de Ordem – Senhor Presidente, só mais uma forma de argumentar 
com Vossa Excelência, balizar esses debates de forma democrática, 
como disse aqui o Deputado, Presidente Jalser Renier, e não 
transformar essa audiência em discurso politiqueiro, dando condição 
do pronunciamento da liderança do governo, porque aí nós teremos 
a baliza necessária para que os presidentes dos sindicatos e todos 
os servidores que aqui estejam consigam ouvir as duas partes e, 
durante todo o debate, encontrarmos uma saída. Eu não estou 
aqui para defender o Governo do Estado, sou líder do governo e 
Deputado Estadual e assim como os deputados estaduais querem, 
a Governadora Suely também quer, é a melhoria da qualidade de 
vida do povo roraimense. Esse discurso que o Deputado Jalser fez 
aqui, mostra apenas um lado da coisa, é politiqueiro. Assim nós 
não podemos dar andamento a uma audiência pública de forma 
democrática. Eu preciso falar, Senhor Presidente!
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Deputado Brito deixa 
eu falar uma coisa para o Senhor. Eu não disse que Vossa Excelência 
não vai falar, eu apenas disse que nós temos um rito, se eu abrir para 
Vossa Excelência falar, outro Deputado vai se achar no direito de 
se manifestar e a audiência pública não atingirá seu objetivo, que é 
ouvir os funcionários. Então, depois que nós cumprirmos o rito, será 
facultada a palavra a todos os Deputados e Vossa Excelência irá à 
tribuna, terá o espaço e será até melhor, porque Vossa Excelência já 
terá ouvido o presidente do sindicato e falará com mais propriedade. 
Portanto, será facultada a palavra a todos. Agora, o que eu não acho 
justo é que nós que trabalhamos tanto para fazermos essa audiência e 
as pessoas que fazem parte dela não possam falar na hora necessária. 
Então, deixe eles falarem primeiro e depois Vossa Excelência fala.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede uma Questão 
de Ordem – Quero parabenizar Vossa Excelência pela audiência, 
audiência esta que já fizemos várias vezes, inclusive, ouvimos 
vários representantes de categorias e faço questão de participar 
sempre. Agora, infelizmente, o rito foi quebrado. Seria excelente se 
o Presidente Jalser não tivesse usado da prerrogativa de presidente 
desta Casa para incendiar o discurso e sair. Inclusive, gostaria 
que ele estivesse presente, porque tenho muita coisa a falar na 
presença dele. A partir do momento que o Deputado Jalser tocou 
fogo e foi embora, deixou várias indagações, inclusive, induzindo 
o pensamento das lideranças sindicais aqui presentes. Requeiro de 
Vossa Excelência que ouça os presidentes de sindicatos, para ouvir 
o líder do governo, pois aí sim, seria uma manifestação imparcial, 
porque estariam ouvindo os dois lados e isso enriqueceria o debate. 
O que nós queremos ouvir aqui, são os sindicalistas, não são os 
Deputados Jalser e Brito.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Tenho muito respeito 
por Vossa Excelência, mas aqui nós não estamos discutindo a vida do 
Deputado Jalser, nós estamos discutindo a vida dos servidores.
   Convido, para compor a Mesa dos trabalhos, o Senhor 
Leonardo Fernandes, representante dos homologados do concurso 
da Secretaria de Saúde.
  Esta audiência tem o objetivo de discutir os temas 
pertinentes aos servidores públicos do Estado de Roraima, em 
especial aqueles que fazem o poder público do Estado funcionar, 
que são vocês.
 Neste momento, eu peço a todos os presentes que rezem 
um pai nosso em nome desta luta.
 (pausa para a oração).
 O Senhor Deputado Brito Bezerra pede uma Questão de 
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que nos proporcionou essa linda audiência pública intersindical. 
E agradecer por esse momento ímpar na história do movimento 
sindical, onde todas as lideranças estão sendo representadas e 
também a cada presidente que se empenhou nesses últimos dias 
para que essa audiência fosse realizada. Agradeço em especial 
ao Deputado Xingú que nos abraçou e também conclamo a todos 
os Deputados que aqui estão para que abracem essa causa que é 
exclusiva do trabalhador do Estado de Roraima. Também agradeço 
a todos os servidores que se deslocaram de suas casas até aqui, para 
discutirmos políticas públicas de interesse do servidor público do 
Estado. Quero agradecer ainda aos dirigentes sindicais que dedicam 
seu tempo diuturnamente para melhoria da vida das pessoas. 
Diante dessa situação este dia 03 de agosto de 2016 é um marco 
na história desta Casa, onde almejamos um novo tempo, respeito, 
responsabilidade, compromisso, transparência com o trabalhador 
que é a energia propulsora para o desenvolvimento de Roraima. E, 
com a união sindical buscamos agregar esse grande corpo que é o 
servidor público, pois unidos somos fortes.
 Fazendo uma retrospectiva dessa nossa luta pela classe 
trabalhadora, em 24 de setembro de 2015, nesta mesma Casa, 
estivemos reivindicando o afastamento do mandato classista e hoje 
é lei nesse Estado. A luta é justa e a causa é nobre. E no dia 20 de 
julho de 2016, nós estivemos nesta Casa para a primeira assembleia 
intersindical do Estado de Roraima, onde nós deliberamos essa 
audiência pública sindical como se vê neste dia.
 Quero também fazer uma ressalva a nossa pauta que 
é exclusiva e extensiva a esse PLC 257, que é um golpe para o 
servidor público não somente estadual, mas também para o federal 
e municipal. Peço o apoio dessa bancada em favor de uma bandeira 
chamada servidor público. Nós queremos apenas o que é justo. 
Queremos o apoio dessa bancada que hoje é oposição, mas que 
amanhã será situação, em prol de uma população que está carente, 
necessitada e a cada dia lutando por melhoria de salários, para que seu 
poder aquisitivo tenha reconhecimento e seus filhos a cada dia sejam 
cidadãos de bem neste Estado. E hoje, eu quero conclamar todos 
os Deputados. Nós convidamos os Senadores, Deputados Estaduais, 
Federais, Secretários de pasta, o Governo para defender uma 
bandeira: a bandeira do servidor público. Nós não aguentamos mais 
pagar impostos por incompetência de enes gestões que por durante 
muito tempo têm passado. Hoje, queremos respeito, uma sociedade 
e um estado justo, digno, igualitário e isso começa pelo direito do 
cidadão roraimense. Hoje, o Estado de Roraima está saturado de 
promessas e de muitas e muitas histórias que não são realizadas. 
Nós estamos conclamando a nossa categoria, em especial a esses 
meus companheiros de luta da enfermagem, pois atravessamos um 
momento muito delicado na saúde do Estado de Roraima. E quando 
nós abrangemos outras categorias, vivemos situações delicadas na 
educação, na segurança, mas quem abrange tudo isso é o servidor 
público. Por isso, nós estamos aqui nesta audiência para trazer os 
responsáveis que foram eleitos pelo povo, para discutirem o direito 
do povo, através de leis que beneficiem o povo. Queremos discutir 
o desenvolvimento deste Estado. Queremos ser ouvidos, porque 
um governo quando ouve o seu povo está representando toda essa 
grande massa que aqui está. E em especial, a todos os trabalhadores 
que diuturnamente estão nas suas unidades de saúde numa condição 
precária. Hoje, nós lutamos por reivindicações, por direitos 
trabalhistas já conquistados, por que isso seria um agravo muito 
sério aos nossos direitos adquiridos.
  Senhores Deputados, nós estamos aqui conclamando que 
Vossas Excelências vejam o servidor que a cada dia, a cada ano vem 
desenvolvendo um trabalho neste estado de maneira precária. Nós 
queremos a diferença. Nós queremos esse PLC 257 abaixo. Nós 
não somos a favor dele. Não tem que trazer emenda não. Ela tem 
que ser extinguida. Nós queremos que esta Casa, através da Lei 
de Orçamento anual, conceda de fato o auxílio-alimentação para o 
servidor público estadual. Nós queremos sim que os homologados do 
concurso de 2013 sejam convocados, porque a saúde está passando 
por um déficit de funcionários, para que quando a sociedade procurar 
uma unidade de saúde do Estado de Roraima tenha a condição 
mínima de ser atendida. Queremos medicamentos nos hospitais, 
leitos, materiais, equipamentos de proteção individuais, porque essa 
categoria necessita. Hoje, nós estamos buscando melhorias e uma 
revisão geral anual para saber se o Estado de Roraima deve, quanto 
deve, como nós vamos pagar, de que forma estão sendo negociados 
os nossos direitos. E, hoje Senhores, peço ajuda de todos que se 
comprometeram a defender este Estado, essa população. Revisão 

 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Convido o Senhor 
Antônio Lopes Leal, Presidente do SINTRAIMA.
 O Senhor Antônio Lopes Leal, Presidente do SINTRAIMA 
– Cumprimento todos da mesa, em nome do Presidente Xingú, bem 
como os demais colegas sindicalistas, todos servidores do quadro 
geral e demais categorias aqui presentes. Em busca de melhorias, 
o nosso ponto é a progressão vertical que, de acordo com o parecer 
da PROGE, defende a impossibilidade do servidor do quadro geral 
de progredir verticalmente o que ocasionará também o não direito 
aos nossos colegas das áreas tecnológicas. Os pareceres da PROGE 
colocam os servidores que entraram em 2016 na mesma condição 
que o servidor que entrou há 10, 8, 5 anos atrás, pois somente daqui 
a 5 anos todos teremos a nossa progressão vertical. Quando digo 
todos, estou falando dos servidores que entraram em 2004, 2005, 
2006, 2007, 2008, 2009, 2010, 2011, 2012, 2013, 2014, 2015 e 2016 
que ficarão na mesma colocação na tabela financeira em 2020. Não 
vemos isso como justo. Cadê a valorização integral a esses servidores 
que sofreram discriminação pelos governos que já passaram e nada 
fizeram pelos servidores do quadro geral. O comprometimento é 
a nossa gestão. O SINTRAIMA assumiu que não deixaria nenhum 
governante fazer essa categoria pagar por uma má administração 
governamental.
 Senhor Presidente, Senhores Deputados, servidores 
presentes teria algumas indagações para fazer ao Secretário de 
Administração, mas, infelizmente, ele não está. Mesmo assim, 
dirijo essas indagações aos senhores Deputados, indagações que 
se referem a uma lei que foi votada e aprovada por unanimidade 
nesta Casa. Então, eu dirijo a pergunta aos senhores deputados. Por 
que a Lei 1.032/16 não está sendo cumprida? Por que está faltando 
o complemento do adicional de qualificação da Lei 1032/16, de 
08/01/16, no nosso PCCR? Por que está faltando o adicional de 
interiorização? Essa lei passou dezenas de vezes pelo crivo da 
SEGAD, da PROGE, da SEPLAN, da Casa Civil e do Ministério 
Público até chegar a esta Casa, sendo aprovada por unanimidade 
pelos senhores. Porém, agora, o Governo está criando subterfúgios 
para que essa lei não seja cumprida. Quando entregamos a proposta 
do PCCR em 20/03/2015, a SEGAD montou uma comissão para 
analisar a proposta do SINTRAIMA. A partir daí, o Governo se 
comprometeu em criar um PCCR certo. Aqui vão outras perguntas: 
Se o Governo tinha o interesse de fazer o nosso PCCR, por que não 
sanou as inconsistências em relação as progressões verticais da 
antiga Lei nº 3912, ou o Governo não tinha a intenção de fazer o 
PCCR do quadro geral? Pedimos aqui ao Governo do Povo que sejam 
cumpridos os artigos 5º e 37 da lei 1032/16, que sejam valorizados 
de fato e de direito os servidores do quadro geral. Gostaríamos 
de convocar todos os servidores do quadro geral para paralizarem 
suas atividades no dia 08/08/16 em mobilização no auditório da 
CUT. Já informamos à SEGAD e à Governadora. E o motivo de 
nossa paralisação é pelo fato de o governo não ter cumprido com 
nossa data base que é o mês de maio; pela retirada do adicional de 
penosidade sem a observância do decreto 15384/E de 2013; por ter 
aceito recomendação da PROGE que opinou pela impossibilidade 
das progressões verticais dos servidores da antiga lei 392/13; por 
não ter feito uma prova que dependia exclusivamente da iniciativa 
do Governo, ressaltando que Governo do Povo está no poder desde 
janeiro de 2015 .
 Gostaria de finalizar a minha fala agradecendo aos 
servidores do quadro geral que acreditam na nova gestão do 
SINTRAIMA, pois sem os servidores não existe sindicato. 
Agradecemos aos colaboradores Deivison, Rondinely, ao Deputado 
Xingú que levantou a bandeira da classe sindical dentro da 
Assembleia e aos demais presidentes de sindicatos que escolheram 
esse ato democrático para buscar nossos direitos perante o Executivo 
do Estado de Roraima, bem como nosso líder e amigo Francisco 
Figueira, Presidente do SINTRAIMA, que fez com que quase cinco 
mil servidores do Estado sonhassem com um futuro próspero para si 
e sua família. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Obrigado, Antônio, 
pelo seu pronunciamento. E dando continuidade chamamos o senhor 
Melquisedeque Menezes, Presidente do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem de Roraima – SINDPRERR.
 O Senhor Melquisedeque Menezes - Presidente do 
Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Roraima.
 Bom dia a todos e a todas. Bom dia a todos os servidores 
do Estado de Roraima, um estado próspero alavancado pela força do 
trabalhador roraimense. Quero agradecer em primeiro lugar a Deus 
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sul do Estado para tratar de convenções políticas, por entender que 
a causa de vocês é uma causa justa e não poderia fugir das minhas 
obrigações. Quando assumi meu mandato, no dia primeiro de janeiro 
fiz o juramento de servir às pessoas do meu Estado, fazer cumprir a 
lei e isso eu estou fazendo.
 Acho muito triste os Deputados terem saído dessa 
audiência, porque ela é importante para essas pessoas. Nós temos a 
nossa estabilidade, mas vocês ainda não têm, e estamos aqui para que 
vocês consigam isso. Contem comigo.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Vou tentar ser breve. 
Cumprimento Vossa Excelência, a Mesa em nome da Cleomar, uma 
colega de trabalho do DETRAN onde conseguimos fazer uma gestão 
participativa dos servidores e hoje, o plano de cargos e salários 
do DETRAN é um modelo a ser seguido. Cumprimento todos que 
estão presentes e parabenizo o deputado Xingú pela atitude de ter 
convocado essa Audiência Pública e, acima de tudo, não vou ser 
repetitivo. Vocês falaram tudo que é necessário ser feito, basta ter 
vontade política. O que me impressiona e quem acompanhou o 
período eleitoral viu, é que as promessas eram como se o Estado 
estivesse vivendo um momento fantástico, que tudo podia ser feito, 
que estavam sobrando recursos, era só má vontade. Eu tenho um 
vídeo que me mandaram de uma reunião, com o Senhor Neudo 
Campos conversando com o representante do Sindicato dos Agentes, 
onde ele dizia: “ não pagaram a progressão de vocês porque não 
quiseram, porque dinheiro está sobrando”. Ora! Se está tendo 
superávit agora e antes tinha dinheiro, porque não pagam para vocês. 
Má vontade. Eu enumerei algumas questões aqui, porque eu sou 
servidor público e sei que todas às vezes que a gente vai atrás de um 
direito, o servidor sempre é o culpado. Não tem dinheiro porque tem 
quem pagar o servidor. Não pode dar aumento por causa do servidor 
público. Mas, vejam bem! É culpa do servidor público a criação de 
secretárias extraordinárias para poder acomodar aliados políticos? 
É culpa do servidor público a contratação de uma mansão no lago 
sul para representação em Brasília? Há necessidade de tudo isso? 
É culpa do servidor público o contrato de alimentação com lagosta 
regada a whisky no palácio? É culpa do servidor público os contratos 
superfaturados, inclusive da alimentação do sistema prisional que eu 
denunciei aqui e que nós vamos apurar na CPI que vai começar na 
próxima semana? Não. É má gestão. É incompetência. É má vontade 
política, isso é o que agente está vendo aqui nesse Estado.
 Então, complementando tudo que já falei, como é que tem 
servidor comissionado na saúde, se tem aprovados no concurso? 
Por que não demitem esses comissionados que estão contratados 
temporariamente e contratam os aprovados no concurso? Afinal de 
contas eles estudaram, a vaga é deles. É um direito. Temos que fazer 
algo, nem que seja através de uma ação judicial.
 Presidente, quero aproveitar o momento em que todos os 
servidores estão presentes aqui e pedir o apoio de Vossa Excelência, 
como vice-presidente da Casa, para a gente adiantar o processo de 
votação da PEC que eu encaminhei, porque vejam só, a PEC 04, de 
2016, vai regulamentar algo que eu acho importante aqui no Estado. 
Hoje, Brasília está discutindo a necessidade de reduzir, olha que 
absurdo, salários e demitir funcionários, como se a culpa fosse nossa 
da roubalheira que aconteceu nesse País. Não podemos ser culpados 
por isso.
 Então, Presidente, nessa PEC que é a nível estadual, é o 
que nós podemos fazer? Nós colocamos condições antes de se chegar 
ao preceito constitucional da demissão, que é ao condicional do 
servidor efetivo, que primeiro extingue a secretaria extraordinária, 
extingue cargos comissionados e, por último, chega ao servidor que 
estudou a vida toda para ocupar aquela vaga, sem apadrinhamento 
político nenhum, certo?
 Então, Presidente, eu peço que Vossa Excelência nos 
ajude. Também coloquei na PEC uma garantia que vi no Rio de 
Janeiro, onde o aposentado não está recebendo o salário, porque 
não pode fazer greve. Eles colocam os aposentados como se não 
tivessem conta para pagar nem gastos com remédio. Você dedica sua 
vida ao serviço público e quando chega no final, que vai usufruir 
da aposentadoria, o Estado não lhe paga. Então, pensando nisso, eu 
coloquei como prioridade de pagamento os nossos aposentados que 
são poucos hoje, mas que serão muitos amanhãs por que temos que 
ter essa cautela.
 E peço, Presidente, que o Senhor nos ajude a agilizar 
essa PEC. Contem com o meu apoio, minha solidariedade e vamos 
continuar lutando. A greve foi convocada e eu espero que o governo 
tenha consciência. Obrigado.

geral não é um favor, é uma lei que nós estamos pedindo que seja 
cumprida.
 Diante desta situação, nós pedimos a generosidade dos 
nobres Deputados e, em especial, desse guerreiro, Jânio Xingu. 
Eu quero que as pessoas sejam reconhecidas, que o servidor seja 
assistido. Eu quero ver este estado como o melhor estado do Brasil, 
com 15 municípios de trabalhadores responsáveis e comprometidos 
com o desenvolvimento deste Estado. É do Caburaí ao Chuí. Roraima 
está no início do país. É do norte ao sul, queremos um País justo, 
igualitário e queremos fazer parte deste estado. Servidor assistido, 
sucesso garantido. Muito obrigado! E Deus abençoe a todos, em 
nome do Senhor Jesus Cristo.
   O Senhor Presidente Jânio Xingú – Obrigado, 
Melquisedeque, pelo seu pronunciamento.
 Eu quero, neste momento, tranquilizar todos os servidores 
e dizer, em nome da Mesa Diretora desta Casa e do Presidente Jalser 
Renier, em nome de todos aqueles que têm bom senso, em nome do 
nosso grupo de oposição, que é um grupo independente, que essa 
lei que tira o direito do servidor jamais será votada. E se for, será 
vetada.
 Para continuar, eu queria facultar aos Deputados Estaduais 
o tempo de 10 minutos para aqueles que quiserem se pronunciar.
  O Senhor Deputado George Melo – Eu quero cumprimentar 
a Mesa e também os dirigentes sindicais e dizer do amadurecimento 
da classe sindical. Eu quero cumprimentar todos os dirigentes 
sindicais na pessoa do Melquisedeque. Ele disse que não queria só 
falar de salário, não sei se vocês ouviram isso, mas a gente quer falar 
também da preocupação das pessoas com a categoria que nos assiste. 
Eu acho que o servidor público cresce  muito quando se preocupa 
com a população de Roraima. Os sindicalistas, os servidores pensam 
dessa forma e entendo que é assim que a gente vai conquistar. A gente 
quer melhorias salariais, mas estamos propondo também dar o nosso 
melhor para a população de Roraima. Eu acho que essa é uma troca 
justa, onde a população fica satisfeita com o que recebe e vai achar 
pouco o salário que vocês estão pleiteando. Então, eu quero deixar 
o meu registro, a minha solidariedade a todas as categorias aqui. Se 
chegar algum projeto que venha retaliar os direitos dos servidores, 
não só o Deputado George Melo, mas eu tenho certeza que todo o 
G14 vai ser contra, porque não vamos aceitar mais nenhum tipo de 
retaliação aos servidores do nosso Estado.
  Quero deixar registrado que estou pronto para discutir a 
melhor forma de negociarmos com o Estado o plano de cargos e 
salários, até porque esse plano já está feito. Estamos o adequando 
para que melhor o servidor se ajuste. Dinheiro tem, só falta o 
governo retaliar os sonegadores, as pessoas que estão roubando o 
nosso Estado, que são os maus empresários. Os maus empresários 
estão roubando o nosso Estado, até porque hoje nós temos uma 
arrecadação de ICMS que dá condições de o Estado pagar em dia os 
salários. Os salários podem ser pagos em dia, o problema é que tem 
pessoas que estão sonegando, porque têm um estreito relacionamento 
com esse governo. É por isso que esse governo não fiscaliza e não 
tem o interesse de melhorar a vida dos seus servidores. Como disse o 
Presidente, isso se transformou no governo de família.
 Então, fica aqui na manhã de hoje todo o meu apoio a 
essa classe, a essa categoria de servidores que está aqui pleiteando 
melhorias salariais. Vocês tem o meu apoio e do G14 também. Muito 
obrigado.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Bom-dia, Senhor 
Presidente. Queria, primeiramente, parabenizar o Deputado Jânio 
Xingú pela realização desse Evento. Parabenizo cada um dos 
presidentes de sindicato, os sindicalistas que estão presentes, os 
concursados que passaram no concurso e ainda não foram chamados, 
em especial os enfermeiros, classe que tem todo o meu carinho e 
respeito. Antes de ser Deputado, trabalhei com a minha família na 
formação dessas pessoas, e sei das dificuldades que eles passaram 
04, 05 anos numa faculdade. Passaram no concurso e não foram 
chamados. Isso é uma falta de respeito. Tive a oportunidade de 
receber o meu amigo Fernando, enfermeiro que junto com a comissão 
me procurou, recebi todos no meu gabinete e aceitei comprar a briga 
deles. Um deles me disse: “Chico, é muito constrangedor a gente 
passar no concurso e o vizinho da gente chegar dizendo: “Poxa, você 
é concursado e eu através de um político consegui a vaga”. Isso é no 
mínimo constrangedor e não podemos aceitar essa palhaçada com as 
pessoas.
 Quero parabenizar todos que estão aqui na realização 
dessa audiência pública. Cancelei uma viagem que eu tinha para o 
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 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo 
mais nenhum Deputado que queira se manifestar, eu abro a palavra 
para que caso mais algum representante de sindicato, associação de 
servidores queiram se manifestar, está franqueado.
 O Senhor Leonardo - Muito obrigado, Presidente, a todos 
que estão aqui e que fizeram acontecer essa audiência, para estarmos 
representando 22 categorias da área da saúde, da capital e do interior 
do Estado de Roraima. Estamos aqui para intensificar e mostrar para 
os senhores Deputados, representantes do povo, e nossa população 
que estamos prontos para trabalhar, prontos para contribuir com a 
melhoria da saúde do estado de Roraima. Temos pouco tempo, até 
setembro de 2017, vence o prazo do concurso e a nossa governadora 
não tem chamado os homologados. O déficit de profissional é muito 
grande. Houve inaugurações de unidades agora, por esses meses, e 
não houve a chamada de nenhum homologado. Isso é inadmissível. 
Sabemos que o déficit desses profissionais é muito grande, sabemos 
que há profissionais adoecendo e o que acontece? Estamos aqui 
prontos para trabalhar e a nossa governadora está anunciando na mídia 
a inauguração e construção de várias unidades; Mas ora, fazendo 
analogia, se você não tem dinheiro para pagar o funcionário da sua 
Casa, como é que você vai fazer mais casas ao redor da sua casa? 
Então, de fato, vemos que não há o interesse do governo em melhorar 
a saúde do Estado. Ele está mais preocupado em pagar empresas A e B 
do que colocar o dinheiro nas mãos do servidor que é o contribuinte, o 
beneficiário maior pelo qual o Governo tem que lutar. Nós queremos 
agradecer a todos os homologados da capital e do interior do Estado 
de Roraima que fizeram a gentileza de sair do seu seio familiar para 
estarem aqui. Homologados de Caroebe, Alto Alegre, Caracaraí, São 
João da Baliza e Amajari que aqui estão, muito obrigado. Vamos à 
luta! Senhores Deputados, estamos pedindo a todos vocês que olhem 
gentilmente para todos os servidores, os futuros servidores, pois 
é inadmissível vermos que os que ficaram em segundo lugar nesse 
concurso ainda não estão trabalhando. O que aconteceu é um enorme 
descaso. Vemos o Governo fazendo manobras com o corpo técnico 
que ele tem para poder não chamar os homologados. Então, por favor, 
aos senhores, como fiscalizadores, nós pedimos a fiscalização sobre a 
inauguração dos hospitais que aí estão, como o Hospital das Clínicas, 
sobre a terceirização que é evidente, e disso temos provas. Queremos, 
também, agradecer ao Deputado Chico Mozart que foi relator da 
Comissão de Saúde na nossa questão, aprovou o relatório, bem como 
agradecer à Comissão de Saúde. Estamos na luta e queremos a nossa 
convocação já. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Dando continuidade, 
vamos chamar o senhor Claudionei.
 O Senhor Claudionei Sinom, representante do Sindicato 
dos Técnicos Agrícolas do Estado de Roraima – Infelizmente, esse é 
o retrato do servidor público do Estado de Roraima. É o que podemos 
presenciar hoje aqui, pois todos os Deputados Federais foram 
convidados para estarem presentes aqui, sem contar os representantes 
estaduais, pois ficaram alguns poucos representantes que foram 
eleitos pelo povo roraimense e que deveriam estar aqui defendendo 
a nossa causa, a causa do estado. O que me intriga é uma situação 
com relação ao atraso de salários. Temos observado que com relação 
ao FPE, no mesmo mês do ano anterior, tivemos um superávit, uma 
arrecadação superior. Outra coisa, se essa arrecadação sobe ano a 
ano, qual a justificativa do Estado para não pagar os nossos salários 
em dia? Então, isso nos envergonha. Esses gestores são servidores 
públicos eleitos para representar o povo e estão sucateando essa 
máquina, a usando para benefício próprio. Esse é o alerta que trago 
aqui para vocês. Obrigado pela presença de todos. Quero dizer que 
juntos somos mais fortes e vamos continuar na luta. Se o governo não 
quer diálogo, não quer entendimento com a classe trabalhadora, então 
vamos acochar mais o serviço e fazer valer nossos direitos.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Queria pedir a todos 
os convidados presentes que ouvissem o que tenho a dizer agora. O 
Secretário de Estado da Administração, como havia dito o Presidente 
Jalser Renier, publicou uma nota no FACE dizendo que todos os 
problemas dos servidores públicos estão resolvidos e que isso aqui 
é, praticamente, um Canadá, basicamente isso. Disse, também, que a 
senhora Governadora não poderia fazer um projeto de lei para mandar 
para esta Casa, concedendo o auxílio-alimentação, porque não tem 
previsão orçamentária para este ano. Queria fazer um apelo aos 
colegas deputados para que este ano, em novembro, começássemos 
a discussão da LOA, Lei Orçamentária Anual. Ano passado, fui o 
relator do orçamento do Estado que está sendo executado este ano 
e eu queria que esta mesma mobilização que nós fizemos para que 

vocês estivessem aqui, que fizéssemos muito mais forte, porque eu 
vou levantar essa questão aqui na Assembleia e nós vamos incluir, 
Deputado Jorge Everton, George Melo, através de uma emenda 
coletiva, no Orçamento do Estado do ano que vem, para que a 
Governadora conceda auxílio alimentação a todos os servidores. Aí 
quero ver qual será a desculpa. Para colarmos isso, não dependerá 
da Governadora e sim dos Deputados. Vamos assegurar isso no 
orçamento deste ano para ser executado ano que vem, aí eu quero ver 
como é que o Governo vai fazer, ele terá que cumprir o orçamento. 
Aí as pessoas vão dizer: Ah! Mas não tem dinheiro. Logicamente, 
até acho que eles falam algumas coisas que podem ser verdade, mas 
vocês lembram que o auxílio-alimentação estendido para todos vocês 
vai dar em torno de 60 milhões de reais por ano, enquanto que só um 
processo para trocar lâmpada, passar cal em colégio custa 61 milhões 
de reais. Então, não haverá desculpa. Vamos assegurar isso no 
orçamento e encerrar esse assunto. Vamos resolver aqui. E eu queria 
dizer a vocês que os atores do Governo, os Secretários do Estado 
que promovem o Governo não vieram para a Audiência Pública 
certamente com medo de vais, certamente, como dizia um grande 
homem público, Tancredo Neves: que disse: “os homens públicos não 
devem ter medo das vaias, elas só acontecem quando nós erramos. As 
mesmas bocas e mãos que vaiam, são as mesmas que nos aplaudem 
quando acertamos”. Então, não devemos temer as pessoas. Por isso, 
não iremos responder as perguntas, vamos construir um relatório e 
nesse relatório todas as perguntas de vocês serão lançadas e irão para 
todos os Deputados estaduais e para a Casa Civil, para que a senhora 
Governadora tome conhecimento de que nenhum Secretário dela se 
fez presente, pelo menos para ter respeito com o povo de Roraima. 
Em relação aos homologados, estava falando aqui com o Leonardo 
e quero dizer que essa luta é árdua, porque o Governo tem o poder 
de homologar, de esquecer, anular, aí a pessoa perde o tempo que 
estudou, a inscrição, tudo, a motivação, sua esperança é, realmente, 
jogada ao léu. O que podemos fazer daqui para frente? Nós criamos 
uma Comissão, uma frente Parlamentar para acompanhar essas 
questões de concursados que ainda não foram chamados, e não é 
diferente do caso de vocês. Estou conversando aqui com o Leonardo, 
pois vamos fazer uma reunião com os concursados, vamos provocar a 
Secretaria de Administração, e acho até que vocês podem provocar a 
própria justiça, pois você só faz concurso para um funcionário quando 
existe a vaga, quando não há vaga, não há necessidade de fazer o 
concurso. E ainda se tratando da área da saúde, que é uma área muito 
fragilizada, o Hospital Geral parece um hospital de guerra, as pessoas 
estão jogadas nos corredores, não há leito, não há remédio, não há 
luvas para que os funcionários trabalhem. Então, falta dinheiro para 
tudo, menos para o pessoal de Manaus, nunca falta dinheiro para ir 
para lá. Então, o que eu quero dizer a vocês é que não vamos nos 
calar, que a nossa luta vai continuar, vocês podem acreditar. Nós já 
temos referências do que conseguimos, conseguimos auxílios para a 
Polícia Civil e para os agentes penitenciários, porte de arma para os 
agentes penitenciários e essa luta do auxílio e das progressões vai 
continuar, a do auxílio podemos resolver aqui, este ano, com o Poder 
Legislativo assegurando a nossa meta. Vamos resolver essa questão 
de auxílio. Nós não temos representantes do Governo do estado nesta 
Audiência, pois estão se pronunciando através de facebook, como se 
esta Casa fosse uma coisa insignificante, mas estamos tratando da 
vida profissional de milhares de pessoas. Eu entendo que o Governo 
do estado deveria tratar isso com mais respeito, porque se trata de 
vidas, de pessoas, de famílias, por isso devem ser tratados com 
mais respeito. Então, vamos construir o relatório e enviar a todos os 
Deputados, bem como ao Governo do Estado.
 Não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a 
presente Audiência Pública e retomo os trabalhos na fase em que se 
encontravam.
 Não havendo matéria para a Ordem do Dia, passaremos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que queira fazer uso da 
palavra no Expediente de Explicações Pessoais e, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra 
para o dia 4 de agosto, à hora regimental.
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela Águida Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser 
Renier, Jânio Xingú, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Naldo da Loteria, Soldado Sampaio e Valdenir.
Ata Sucinta aprovada em: 04/08/2016.
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discussão, em votação, sendo aprovado na Comissão. Projeto de Lei 
nº065/15, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros, que “Dispõe 
sobre reconhecimento como manifestação cultural da musica e dos 
eventos gospel no Estado de Roraima e dá outras providências”. 
Relator Deputado Soldado Sampaio, parecer favorável. Colocado 
em discussão, não houve discussão, em votação, sendo aprovado na 
Comissão. Projeto de Lei nº066/15, de autoria da Deputada Aurelina 
Medeiros, que “Cria o programa de treinamento de segurança contra 
incêndio e controle de pânico nas escolas públicas do Estado der 
Roraima, e da outras providências”. Relator Deputado Soldado 
Sampaio, parecer favorável. Colocado em discussão, não houve 
discussão, em votação, sendo aprovado na Comissão. Projeto de Lei 
Complementar nº066/15, de autoria do Deputado Chico Mozart, 
que “Dispõe sobre a alteração da reestruturação do Programa Bolsa 
de Estudo Universidade, de que trata oi art. 151, paragrafo único, da 
Constituição de Roraima e dá outras providências”. Relator Deputado 
Marcelo Cabral, parecer favorável. Colocado em discussão, não 
houve discussão, em votação, sendo aprovado na Comissão. Projeto 
de Lei Complementar nº009/15, de autoria do Deputado Jânio 
Xingu, que “Altera o caput do artigo 86 da Lei Complementar nº 
o53, de 31 de dezembro de 2001 e assegura ao servidor do direito á 
licença com remuneração para desempenho de mandato classista”. 
Relatora Deputada Aurelina Medeiros, parecer favorável. Colocado 
em discussão, não houve discussão, em votação, sendo aprovado na 
Comissão. Encerramento: Ás dez horas e trinta e oito 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

DAS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO 

FINANCEIRA TRIBUTAÇÃO E CONTROLE.
REUNIÃO (EXTRAORDINÁRIA) REALIZADA EM

26 DE ABRIL DE 2016. 
Aos vinte e seis dias do mês de abril do ano de dois mil e dezesseis, às 
dez horas e vinte e sete 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, Marcelo Cabral, Izaias Maia, Jânio Xingu, 
Soldado Sampaio e Zé Galeto. Abertura: Havendo “quórum” 
regimental, o Senhor Presidente solicitou à Secretária desta Comissão 
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. O Deputado Soldado 
Sampaio, 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 nº016/15, de autoria do Poder Executivo que, 
“Dispõe sobre a desafetação a incorporação aos bens dominicais 
e autoriza o Poder Executivo a alienar os bens mencionados”. 
Relator Deputado Soldado Sampaio, parecer favorável com emenda. 
Colocado em discussão, não houve discussão, em votação, aprovado 
na Comissão. Projeto de Lei nº038/15, autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, “Dispõe sobre a realização em crianças de exame 
destinado a detectar deficiência auditiva, e dá outras providências”. 
Relator Deputado Zé Galeto, parecer favorável. Colocado em 


