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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

E R R A T A 
 RETIFICAMOS, na seção ATOS ADMINISTRATIVOS, 
publicado no Diário da Assembleia, Edição nº 1910 de 01/10/2014, referente 
a data de publicação, devido à incorreção, a ser sanada. Onde Ler: “Palácio 
Antônio Martins, 30 de abril de 2014”, Leia-se “Palácio Antônio Martins, 
30 de setembro  de 2014”. 

Palácio Antônio Martins, 01 de outubro de 2014.
BENVINDA THOMÉ AVELINO

 Diretora de Gestão de Pessoas 

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA
== REPUBLICADO DEVIDO INCORREÇÃO ==

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA TRIGÉSIMA 
SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO OITAVO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e três de setembro de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
trigésima sexta Sessão Ordinária do quadragésimo oitavo período 
Legislativo da sexta Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, o Senhor Presidente em exercício, 
Deputado Chicão da Silveira, declarou aberta a Sessão e convidou os 
Senhores Deputado Gabriel Picanço e Brito Bezerrra para atuarem como 
Primeiro e Segundo Secretários Ad hoc, respectivamente. Em seguida, 
solicitou ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura das Atas das 
Sessões anteriores, as quais foram lidas e aprovadas com retificação. 
Prosseguindo, solicitou ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura 
do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Memorando n° 
009/14, de 17/09/14, do Deputado Naldo da Loteria, justificando sua 
ausência na sessão plenária do dia 16/09/14. Memorando n° 039/14, de 
02/09/14, da Deputada Angela Aguida Portella, justificando sua ausência 
na Sessão Plenária do dia 16/09/14. Requerimento s/n/14, de 16/09/14, 
da Comissão Especial Interna, criada por meio da Resolução n° 003/12, 
requerendo prorrogação de prazo por igual período dessa Comissão 
Especial. Requerimento s/n/14, de 16/09/14, da Comissão Especial 
Interna, criada pela Resolução n° 020/13 e alterada pela Resolução n° 
051/13, requerendo prorrogação de prazo por igual período dessa 
Comissão Especial. DIVERSOS: Ofício n° 165/14, do Ministério Público 
de Roraima, encaminhando o Anteprojeto de Lei que dispõe acerca de 
alterações à Lei Complementar n° 003/14, Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado de Roraima. Comunicado n° AL174674/14 a 
AL174696/14, de 09/09/14, do Fundo Nacional de Desenvolvimento da 
Educação, informando a liberação de recursos financeiros destinados a 

Atos Administrativos
Errata à Resolução nº 269/2014-DGP
Atas Plenário
Ata da 2336ª Sessão Ordinária - Sucinta
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As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia Legislativa 
deverão ser entregues à Gerência de Documentação Geral através 
de meio magnético, em formato .doc, com cópia do documento, de 
segunda a sexta-feira até às 15:30h

É de responsabilidade de cada setor, gerência, secretaria e dos órgãos 
da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio e Televisão as correções 
ou revisões das matérias por eles produzidas, bem como, o envio de 
documentos em tempo hábil para publicação.M
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garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento 
da Educação. GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Flamarion 
Portela reportou-se, primeiramente, ao relatório da auditoria realizada 
pelo Tribunal de Contas do Estado em doze processos da Secretaria de 
Estado da Saúde. De acordo com o Senhor Deputado, os técnicos do 
Tribunal de Contas comprovaram a existência de superfaturamento, 
indícios de direcionamento, participação em licitações de empresas 
declaradamente inidôneas, descumprimento da ordem cronológica de 
pagamento, dispensa indevida de licitação, irregularidade no procedimento 
de cotação, aceitação de proposta com preço inexequível, formalização 
de pagamento e aditivo contratual acima do limite legal e ausência de 
segregação de função para fiscalização contratual. Conforme a auditoria, 
além do sobrepreço de mais de onze milhões de reais, houve um 
superfaturamento de mais de cinco milhões de reais. Continuando, o 
Senhor Deputado manifestou indignação com o descaso do atual governo 
para com a saúde pública, ressaltando que, enquanto esta gestão desvia 
os recursos públicos, falta remédio, macas e equipamentos básicos nos 
hospitais e a população fica à mercê da sorte, esperando que as autoridades 
tomem as devidas providências. Segundo o Senhor Deputado, a principal 
empresa fornecedora de medicamentos e utensílios hospitalares, empresa 
Acta, é de um candidato a Deputado Estadual e os recursos desviados 
estão sendo utilizados para a compra de votos nesta eleição, numa clara 
demonstração de desrespeito e deboche com a sociedade e com os órgãos 
de controle do Estado. Disse, ainda, que isso tudo tem a anuência do 
Senhor Governador, que continua descumprindo a ordem cronológica de 
pagamento só para beneficiar o Senhor Valdenir da Acta, cujos bens foram 
bloqueados, assim como os bens do ex-Secretário de Saúde Leocádio 
Vasconcelos, atual Secretário de Educação, que está apoiando o referido 
empresário. Na opinião do Parlamentar, esse ato caracteriza formação de 
quadrilha para desviar recursos públicos. Finalizou, dizendo que basta, 
que Roraima não suporta mais tanta desordem e a sociedade está clamando 
por socorro. O Senhor Deputado Brito Bezerra, referindo-se às denúncias 
feitas pelo Deputado Flamarion a imprensa sobre os desmandos ocorridos 
no Estado, lembrou o holocausto ocorrido na segunda guerra, quando 
Hitler determinou a morte de vários judeus nas câmaras de gás e nos 
campos de concentração. Segundo o Parlamentar, no início dessa 
sangrenta e desumana guerra, os próprios soldados nazistas repugnavam 
aquela atitude, pois não suportavam ver os judeus morrendo asfixiados 
nas câmaras de gás, mas, com o decorrer do tempo, eles se acostumaram 
com tal prática. Isso, nas palavras do Senhor Deputado, é chamado, pelo 
famoso escritor Augusto Cury, de fenômeno psicoadaptação, as pessoas 
se adaptam com as coisas ruins que acontecem ao seu redor. Para o 
Deputado, aqui em Roraima não é diferente, pois há sete anos se instalou 
um governo corrupto e desumano, que vem desviando milhões de reais 
dos cofres públicos, fazendo com que a saúde, a educação e a segurança 
pública se tornassem um caos. Após, lembrou as mortes por falta de tubos 
de oxigênio no HGR, escolas abandonados, estradas e vicinais 
intrafegáveis, falta de segurança pública, pontes quebradas e pessoas sem 
emprego com a autoestima baixa por não terem perspectiva de melhorias. 
Prosseguiu fazendo um apelo aos seus pares e à população para que 
reflitam sobre a situação de abandono do Estado, ressaltando que, se não 
tomarem uma atitude rápida, estarão sendo coniventes com essa situação. 
Ao continuar, disse que esteve na região do Taboca, onde constatou que 
os agricultores estão plantando tomate, banana, produzindo leite, queijo, 
no entanto, estão tirando sua produção nas costas devido à má condição 
de trafegabilidade. Finalizou dizendo que não existe um governo tão 
fraco, desumano, sem ação e sem atitude como o atual, que, segundo o 
Senhor Deputado, é comandado e o povo precisa de alguém forte com 
coragem para comandar o Estado. O Senhor Deputado Gabriel Picanço 
solidarizou-se com o pronunciamento do Senhor Deputado Flamarion 
Portela, dizendo-se triste com a situação da saúde no Estado e indignado 
com o Governo do Estado que, entre outras coisas, não está cumprindo 
a ordem cronológica de pagamentos criada por este Parlamento. 
Continuando, pediu ao Senhor Deputado Erci de Moraes que saia do lado 
podre desse governo sem compromisso com o Estado e com seu povo, 
pois, como homem honrado, que tem um passado e um futuro a zelar, 
não pode apoiar um governo desse tipo. Em seguida, o senhor Deputado 
relatou aos presentes que o candidato Valdenir da Acta, ligado ao 
escândalo da saúde, encheu as casas da Vila Moderna com placas suas, 
chegando a pagar quinhentos reais por placa, sem nunca antes ter tomado 
um copo d’água do rio Anauá. Prosseguindo, o Parlamentar repudiou a 
ação do Senhor Governador Chico Rodrigues de decretar estado de 
emergência na saúde e na educação, pois esse decreto teria sido utilizado 
unicamente para facilitar os pagamentos indevidos de faturas para pessoas 
inescrupulosas deste Estado, as quais não têm coração, cidadania nem 
vergonha na cara. Solicitou ainda que o Senhor Deputado Erci, 
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Corregedor-Geral deste Poder, tome providências quanto a essas 
ingerências praticadas pelo Senhor Governador Chico Rodrigues. 
Lembrou que os parlamentares desta Casa estão aqui para legislar e 
fiscalizar atos do governo e não para extorquir um Estado falido. 
Prosseguindo, ressaltou que a Assembleia tem a obrigação de se 
posicionar, tomar uma atitude contra esse governo e, se não tiver coragem 
para isso, que peça ao Tribunal de Justiça para afastar esse Governador, 
que não tem pulso para administrar o Estado e se deixa comandar pelo 
Senador envolvido no maior escândalo da Petrobrás, uma empresa que 
era o orgulho do País e agora virou chacota nacional. Finalizando, 
solicitou a todos quantos são desse Estado ou o escolheram para morar, 
progredir e criar seus filhos, que se unam para defendê-lo, pois, de acordo 
com o Parlamentar, não se pode trair e enganar o povo e o lugar que se 
escolheu para viver. O Senhor Deputado Coronel Chagas informou que 
o Colégio Militar do Estado de Roraima, criado por meio de um projeto 
de sua autoria e hoje com mais de trezentos alunos, lançou edital do 
processo seletivo com cento e quatorze vagas, para ingresso no sexto, 
sétimo e oitavo anos do Ensino Fundamental, para o ano letivo de 2015. 
Na opinião do Senhor Parlamentar, esta é mais uma demonstração do 
compromisso do governo com a educação, pois consolida a cada ano o 
Colégio Militar no Estado. Prosseguindo, ressaltou que o ingresso para 
o Colégio Militar dá-se através de vestibular, não há apadrinhamentos 
políticos, logo, a classificação é por mérito, todas as classes sociais podem 
concorrer, mas só as melhores crianças serão contempladas. Finalizou 
manifestando satisfação com mais essa turma, que vem consolidar a 
instituição, que ainda dará muitas alegrias à sociedade roraimense. 
ORDEM DO DIA: O Senhor Presidente anunciou, para a pauta da Ordem 
do Dia: discussão e votação, em turno único, da Mensagem Governamental 
nº 049, de 25/06/14, com veto total ao Projeto de Lei nº 068/13, que 
“dispõe sobre a proibição de mascarados em manifestações pacíficas e 
dá outras providências”. Mensagem Governamental nº 051, de 08/08/14, 
com veto parcial ao Projeto de Lei nº 026/14, que “dispõe sobre as 
diretrizes orçamentárias para o exercício de 2015 e dá outras 
providências”. Projeto de Lei nº 044/14, que “concede Abono Pecuniário 
Temporário aos servidores efetivos do Tribunal de Justiça do Estado de 
Roraima, no período de julho a dezembro de 2014”, de autoria do Tribunal 
de Justiça. Projeto de Lei nº 045/14, que “altera dispositivos da Lei nº 
153, de 01 de outubro de 1996 e suas alterações, que dispõem sobre os 
vencimentos dos servidores efetivos do Ministério Público do Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria do Ministério Público. 
Projeto de Lei nº 046/14, que “reajusta em 4,5% (quatro vírgula cinco 
por cento) os valores constantes dos anexos I e II da Lei nº 153, de 01 
de outubro de 1996, e suas alterações, que dispõem sobre os vencimentos 
dos servidores do Ministério Público do Estado de Roraima”, de autoria 
do Ministério Público. Projeto de Decreto Legislativo nº 004/14, que 
“aprova o nome do Senhor Edgilson Dantas Santos, indicado para exercer 
o cargo de Diretor-Presidente do DETRAN”. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 008/14, que “aprova o nome da professora Antonia Vieira 
dos Santos, indicada para exercer o cargo de Reitora da Fundação 
UNIVIRR”. Projeto de Decreto Legislativo nº 009/14, que “aprova o 
nome do senhor Haroldo Eurico Amoras dos Santos, indicado para exercer 
o cargo de Presidente do Instituto de Terras e Colonização do Estado de 

Roraima – ITERAIMA”. Projeto de Decreto Legislativo nº 010/14, que 
“aprova o nome do Senhor Carlos Vinicius Raposo Machado Costa, 
indicado para exercer o Cargo de presidente do IPER”. Projeto de Decreto 
Legislativo nº 011/14, que “aprova o nome do Senhor Ramiro José 
Teixeira e Silva, indicado para exercer o Cargo de Presidente do IPEM”. 
Proposta de Moção de Pesar nº 019/14 aos familiares da Senhora Vitalina 
da Silva Sales; autoria do Deputado Chicão da Silveira. Discussão e 
votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar n° 008/14, 
que “altera Dispositivos da Lei Complementar nº 130, de 21 de dezembro 
de 2007, que institui as Regiões Metropolitanas no Estado de Roraima”; 
de autoria governamental. Projeto de Lei Complementar nº 011/14, que 
“dispõe sobre nova Redação de artigo da Lei Complementar Estadual nº 
221/14 – Código de Organização Judiciária do Estado de Roraima 
(COJERR)”; de autoria do Tribunal de Justiça. Discussão e votação, em 
segundo turno, da Proposta de Emenda à Constituição nº 008/13, que 
“acresce o artigo 27-A e §§ 1º e 2º ao texto da Constituição do Estado de 
Roraima sobre carga horária de trabalho ao acompanhante de pessoas 
com necessidades especiais ou idosos”, de autoria do Deputado Chico 
Guerra e outros Deputados. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu 
a sessão por 15 minutos para que os Senhores Deputados se dirigissem 
ao plenário para deliberação das matérias constantes na pauta. Após o 
tempo estipulado, o Senhor Presidente solicitou ao senhor Primeiro 
Secretário que procedesse à verificação de quórum regimental. Não 
havendo quórum para deliberação, o Senhor Presidente transferiu as 
matérias da pauta da Ordem do Dia para a próxima Sessão. 
EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Deputado Erci de Moraes 
informou à Mesa Diretora ter encaminhado requerimento para que a 
mesma solicite, com maior brevidade possível, cópia, na íntegra, do 
relatório da última auditoria realizada pelo Tribunal de Contas do Estado 
na Secretaria de Estado da Saúde, para que sejam tomadas as medidas 
cabíveis. O Senhor Deputado Gabriel Picanço reforçou o pedido do 
Deputado Erci de Moraes e se colocou à disposição para o que for 
necessário, a fim de que se salve o Estado de Roraima. O Senhor 
Deputado Zé Reinaldo cumprimentou os moradores da Vila Jatobá, no 
Município do Cantá, e solicitou que, após as eleições, o Senhor 
Governador olhe para aquela região, que se encontra isolada, 
necessitando de energia, pontes e estradas recuperadas. Finalizou 
solicitando também o apoio da Deputada Aurelina Medeiros, ressaltando 
que a parlamentar é representante legítima do Município do Cantá e 
que, em Félix Pinto, não se fala em outro nome que não seja o da 
Parlamentar. A Senhora Deputada Aurelina Medeiros, referindo-se à 
explicação do Deputado Zé Reinaldo, disse que ainda não conseguiu 
passar na Vila Jatobá, mas sente-se representada pelo referido 
parlamentar, o qual também faz parte da base governista, e que juntos 
irão ajudar aquela comunidade. E, não havendo mais nada a tratar, o 
Senhor Presidente deu por encerrada a Sessão e convocou outra para o 
dia 30 de setembro, à hora regimental. Registraram a presença, no 
painel, os Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, 
Chicão da Silveira, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Erci de Moraes, 
Flamarion Portela, Gabriel Picanço, Ionilson Sampaio, Marcelo 
Natanael e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 30/09/2014
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