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ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 715/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
AUTORIZAR o afastamento da servidora PRICILA 

ARAÚJO AMORIM, Matrícula 8827 para viajar com destino a cidade 
de Manaus-AM, no período de 16.12 a 21.12.2014, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço 
deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 15 de dezembro de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
PROJETOS DE LEI

PROJETO DE LEI Nº 059
“Altera dispositivos da Lei nº 215, 
de 11 de setembro de 1998, que 
dispõe sobre incentivos fiscais aos 
empreendimentos agropecuários 
participantes do Projeto Integrado 
de Exploração Agropecuária e 
Agroindustrial do Estado de Roraima 
e dá outras providências.”

 O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
 Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
 Palácio Senador Hélio Campos, 10 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
Governador do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para ALE através da Mensagem 
Governamental nº 063 de 10/12/2014, publicada no DOE, ed. 2242 de mesma 
data, e lido em Plenário no dia 11/12/2014.

Atos Administrativos
Resolução de Afastamento nº 715/2014
Atos Legislativos 
Projetos de Lei nº 059 e 060/2014
Atas Plenárias
Ata da 2357ª Sessão Ordinária - Íntegra
Ata da 2359ª Sessão Ordinária - Íntegra

02

02

02
05

SU
M

Á
R

IO

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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Telefone: (95) 3623-6665

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Gerente de Documentação Geral - Em Exercício

CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

PROJETO DE LEI Nº 060
“Dispõe sobre a criação do Fundo 
Estadual dos Direitos do Idoso e dá 
outras providências.”

 O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
 Faço saber que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sanciono 
a seguinte Lei:
 Palácio Senador Hélio Campos, 10 de dezembro de 2014.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
Governador do Estado de Roraima

Obs.: Projeto de Lei encaminhado para ALE através da Mensagem 
Governamental nº 064 de 10/12/2014, publicada no DOE, ed. 2242 de mesma 
data, e lido em Plenário no dia 11/12/2014.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2357ª SESSÃO, EM 26 DE NOVEMBRO DE 2014.

48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICÃO DA 
SILVEIRA.

(Em exercício)
 Às nove horas do dia vinte e seis de novembro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
tricentésima quinquagésima sétima Sessão Ordinária do quadragésimo 
oitavo período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao 
Senhor Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Brito Bezerra) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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, Deputado (JalserRenier) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Ofício nº 030/14, de 25/11/14, do Deputado Marcelo 
Cabral,justificando sua ausência na sessão plenária do dia 25/11/14.
 DIVERSOS:
 Ofício n° 149/14, de 25/11/14, do Sindicato dos Trabalhadores 
em Educação de Roraima, solicitando que não seja constituída uma nova 
comissão, e sim que designe a Comissão de Educação para analisar as 
emendas à lei 892/13, visto que a presente comissão já tem conhecimento 
de causa.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao 
Senhor Primeiro Secretário que proceda à chamada dos Oradores 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Jalser Renier) – Procede à 
chamada.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores presentes no plenário, bom dia. O tema que trago 
hoje aqui, Presidente, é importantíssimo para o nosso Estado. Acabei 
de receber, como Presidente da Comissão de Saúde, um documento de 
várias entidades ligadas à saúde pública, comunicando que se atrasar 
o pagamento dos funcionários que fazem saúde no nosso Estado, a 
saúde vai parar. A situação, senhor Presidente, é gravíssima. A saúde 
está passando por um dos momentos mais difíceis da história do nosso 
Estado. Se na próxima semana entrarmos em um processo de greve nas 
áreas que ainda funcionam, nós vamos ter um caos social no Estado 
com absoluta certeza. Eu, que visito as áreas de saúde, tanto da capital 
quanto do interior, percebo as dificuldades dos servidores da saúde. 
O Deputado Brito que várias vezes visitou as Unidades de Saúde foi 
acusado, inclusive, por um secretário e avisado de que não tinha poder 
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para fiscalizar a coisa pública. Ele sabe do que eu estou falando. Se 
naquela época a situação da saúde já era crítica, hoje é muito mais e 
a informação que recebemos da comissão de saúde desta Casa é que 
se houver atraso no pagamento dos servidores, como vem atrasando 
constantemente, a saúde entrará em greve geral. E, quem vai pagar 
a conta é exatamente quem precisa da saúde, o cidadão comum, o 
cidadão roraimense. Estou nesta tribuna fazendo este alerta e pedindo 
ao Poder Legislativo que interceda como a Comissão de Saúde vai 
interceder junto à Secretaria da Fazenda, em favor da Secretaria de 
Saúde. E que converse também com o Governador do Estado para 
que dê prioridade ao pagamento dos servidores que fazem a saúde do 
nosso Estado. Porque eles já estão comunicando oficialmente. Tanto 
que comunicaram à Comissão de Saúde, Deputado Gabriel, da qual 
Vossa Excelência faz parte, que se atrasar novamente o salário deles, 
eles entram em greve imediatamente. Ora, se a área de enfermagem, 
técnica e superior, entrar em greve, e basta esses dois setores, nós 
teremos problemas seriíssimos, porque eles são a porta que recebe 
quem chega à urgência e à emergência, tanto do Hospital Geral, como 
Cosme Silva e à Maternidade do Estado. Por isso, insisto, Deputado 
Sampaio, estou mais do que nunca convicto da necessidade do meu 
projeto sobre o curso de medicina na Universidade Estadual de Roraima. 
Há muitas críticas, muitos dizem que a Universidade Estadual não tem 
condições de absolver um curso como o de medicina. Sou mais crítico 
ainda, acredito que a Universidade não tem que ficar mantendo esses 
cursos que começam do nada e vão a lugar nenhum. O papel da nossa 
Universidade Estadual é dar prioridade àquilo que é necessário para a 
população do Estado. Não temos médicos especialistas suficientes no 
Coronel Mota. Para se conseguir uma consulta com um especialista da 
área de endocrinologia, por exemplo, leva mais de três meses. E faltam 
médicos para uma série de especialidades na rede pública do Estado. 
Se falta na capital, imagine no interior. Então, esse é o curso que vai 
garantir ao seu filho quando se formar a oportunidade de entrar no 
mercado de trabalho. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Zé Reinaldo – Quero 
associar meu sentimento ao de Vossa Excelência em relação à questão da 
saúde do nosso Estado. A cada dia que passa, eu tenho acompanhado... 
Tenho ligado para alguns municípios, conversado com os Prefeitos 
e fazendo um levantamento de como se encontra a saúde em cada 
município. Segunda-feira eu conversei com o Prefeito do Baliza. Ele 
entregou o hospital, acabou com a parceria que existia com o estado, 
em função de não estar dando conta de pagar servidores e por não ter 
assistência na manutenção e no provimento de material cirúrgico e 
médico. E hoje, pela manhã, mais uma vez acompanhando a situação em 
que se encontra a saúde, fiquei preocupado, porque há dias houve uma 
discussão por conta da falta de gás... Daí a empresa disse que ela estava 
correta e de repente arrumaram outros motivos, e como resultado disso, 
ocorreram algumas situações no Hospital Geral e hoje pela manhã foi 
noticiado que está suspenso todo tipo de manutenção... Vejam bem! Todo 
tipo de manutenção está suspenso. As empresas estão sendo notificadas 
para não continuarem, aí vocês podem imaginar como será a partir de 
agora! Isso nos causa uma preocupação imensa em relação ao assunto, 
cuja responsabilidade não é somente de um órgão, é de todos nós. Temos 
que nos mobilizar, principalmente nós que somos da comissão de saúde 
e educação, que fazemos parte dessas três comissões, e pensar em algo. 
Então, eu associo o meu sentimento de preocupação a sua discussão e 
parabenizo Vossa Excelência. 
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Quero pedir 
sua interferência para que consigamos uma audiência com o Governador. 
Peço ao Presidente desta Casa que interceda também, porque essa seria 
a segunda parte do meu pronunciamento em relação ao cancelamento. 
Tem empresas que estão cancelando os contratos por falta de pagamento 
em várias áreas. E esse cancelamento da manutenção dos equipamentos 
é o mais grave, pois os médicos estavam salvando vidas. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Quero agradecê-lo pelo aparte e parabenizá-lo por trazer essa 
preocupação à tribuna, por dar conhecimento aos demais Deputados 
dessa possível greve anunciada pelos servidores do setor da saúde. A 
situação da saúde no nosso Estado é preocupante, imagine com uma 
greve, uma vez que já se encontra um caos. A gente vê as pessoas 
morrendo à míngua, tanto na capital como no interior, além da falta de 
medicamentos e pessoal. Então, é preciso nos esforçamos para tentarmos 
convencer os servidores a não entrarem em greve. Agora, não podemos 
negar a eles o direito de greve, o direito dos servidores de receberem os 
seus salários em dia, porque isso é um direito deles! E o instrumento 
que o trabalhador tem para lutar é fazer greve! O instrumento que ele 
tem dispõe para pressionar o governo é a greve, e eles têm o amparo 

legal para fazer. Então, quero, de antemão, parabenizar Vossa Excelência 
pela preocupação, colocando-me à disposição para tentar buscar uma 
saída.
 Com relação ao atraso salarial, é aquilo que a gente já 
imaginava. Uma coisa puxa a outra e as duas caem no abismo. É o 
que vem ocorrendo. Esse endividamento do Estado, da forma como 
foi gerenciado nos quatros anos, está trazendo essas consequências 
que estamos enfrentando. Por exemplo, os servidores com salário 
atrasado; os poderes sem receberem o seu duodécimo no prazo. Nesta 
Casa, os Deputados receberam seu salário do mês de outubro no dia 
14 de novembro. A gente vê o caos em que se encontra o Estado. Isso é 
preocupante para o próximo governo que vai assumir. Não sou líder do 
Governo; sou vice-líder. E nada foi cogitado na vice-liderança o ano que 
vem. Essa preocupação é de todos nós; de quem fará parte da próxima 
base, quem será a oposição. Como gerenciar a situação financeira do 
Estado de Roraima diante dessa possibilidade do não crescimento da 
economia nacional? E aí nós dependemos das transferências federais 
para manter a máquina funcionando. Acima de tudo, também, a nossa 
diminuição na capacidade de receita própria a cada dia que passa. A 
gente não gera emprego; não gera renda. O comércio a cada dia está 
mais fragilizado. A indústria não avança; não consegue desenvolver 
o nosso Estado de Roraima. O setor primário na agricultura; o setor 
madeireiro, dentre outros, estão impedidos de trabalhar pela questão 
da falta de licença e documentação. Nessa questão das terras foi criado 
um grande imbróglio no âmbito judicial por conta das irregularidades, 
pela forma como foi conduzido com relação às terras de Roraima. 
 Roraima precisa buscar uma saída. E esse compromisso é 
nosso. Nós que fomos reeleitos, e os que farão parte do próximo governo 
na oposição, não pode permitir que o Estado de Roraima vivencie a 
situação em que se encontra hoje, tanto na saúde, como na educação, 
na agricultura. Pelo contrário, temos que dar um norte para o nosso 
Estado. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência pela preocupação 
e me somar também para ajudar a buscar essa negociação e convencer 
os servidores a não fazerem greve e, ao mesmo tempo, garantir seus 
direitos de receberem seus salários em dia. Era isso. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua – Deputado 
Sampaio, eu disse que Vossa Excelência é o líder porque há um caminho 
para o Deputado Brito. Ele pleiteia ser o futuro Presidente desta Casa ou 
pleiteia ser o Secretário da Secretaria mais forte do Estado, que deverá 
ser criada, que é a Secretaria da Indústria e Comércio. E nesse prisma, se 
ele for o novo Secretário da Indústria e Comércio, em relação às receitas 
e a arrecadação, que ele se empenhe para que o Estado retome aquele 
projeto do ex-governador Neudo Campos, que criou aqueles centros 
de prestações de serviços, que hoje se transformaram em mais de 72 
pequenas empresas em todo o nosso Estado. Lá na terra do Deputado 
Gabriel tem empresa que trabalha com serviços de costura. Nós podemos 
comprar todo fardamento escolar dessas pequenas empresas, como é 
adotado o projeto no Distrito Federal e em Sergipe, que é o chamado 
vale-educação, onde as famílias que têm 4 ou 5 filhos recebem um vale 
proporcional ao número de filhos, para que chegue em qualquer indústria 
com aquele vale e compre o fardamento, de acordo com a realidade e 
com tamanho de seus filhos. E o vale-material escolar que possibilita 
a compra também do material escolar no comércio local. Com esses 
projetos poderemos aquecer a área comercial e industrial. O Estado 
ganha pelos dois lados: gera emprego, criando oportunidades, e aumenta 
a receita. São dois projetos que eu tive a oportunidade de conhecer. 
O do Estado do Sergipe aumentou a arrecadação do ICMS do Estado 
em quase 17%, e imagine um ICMS de 17% em nosso Estado. E o do 
Distrito Federal aumentou acima de 20%, lógico que a estrutura é muito 
maior, pois é uma capital que ultrapassa dois milhões de habitantes.
 Quero colocar para vocês aquilo que iria falar há 15 dias atrás 
e alguns professores que estavam em nosso auditório não permitiram, 
que colocássemos a situação do Projeto que defendo aqui, Deputado 
Sampaio, que é o curso de medicina na Universidade Estadual. Muita 
gente diz que o custo é alto. Não é. Nós temos a estrutura do Hospital 
Geral, que já é hospital escola, há mais de 90 dias foi aprovado pelo 
MEC como hospital escola, que diminui o custo para que começássemos 
esse curso de medicina. Temos a maternidade que pode absorver, bem 
como o Cosme e Silva, o laboratório central, o IML, não vai faltar 
espaço para aula teórica.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Remídio Monai – 
Como nós estávamos falando, a situação do Governo do Estado é critica. 
O governo é um pai que está rodeado de filhos, e os filhos estão em 
situação precária. Acho importantíssimo seu projeto, sua ideia de criar 
o curso de medicina na UERR, mas acho que tem que ser analisado 
com carinho esse projeto nesse momento. O governo do estado está 
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querendo fazer um vestibular para medicina na UERR. A UERR vem 
funcionando somente com repasse do salário dos funcionários. As 
empresas terceirizadas de vigilância e limpeza estão sem receber há 5, 
6 meses, ou seja, está funcionando com os cursos capengas. Uma parte 
dos professores da UERR ainda é da educação. A nova governadora 
que vai entrar está pedindo de volta todos os funcionários da área que 
estão cedidos. A UERR está funcionando com os cursos que tem. Se o 
governo do estado criar agora o vestibular de medicina, a UERR não 
tem professores para esse curso, vai ter que fazer um concurso. Então, 
gostaria de alertar para a situação do governo que está tendo dificuldades 
com os filhos que tem e está querendo criar mais um filho da noite 
para o dia. Então, fazer um vestibular agora, sem ter um concurso dos 
professores, sem ter condição de manter nem os cursos que já estão em 
andamento é complicado. Quero chamar a atenção para essa situação. 
Desculpa-me, acho louvável sua ideia, mas temos que analisá-la com 
carinho. Obrigado.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz continua. Deputado, o 
Senhor talvez não se aprofundou como eu nessa matéria. A UERR tem 
na área de enfermagem três professores concursados que são pós-doctor. 
São mais que doutores que estão aptos a serem professores do curso de 
medicina. O Estado tem no seu quadro de concursados cinco doutores e 
seis mestres. Esse curso começa sem o Estado ter nenhum desembolso. 
Basta que coloque dez horas para esses médicos à disposição da 
universidade, e esse curso começa com um nível profissional e técnico 
superior ao da nossa sem tirar nem mérito da nossa universidade federal. 
O que precisamos é ter coragem de mudar a estrutura implantada 
no Estado. O que não justifica é ter uma UNIVIR que pode ser um 
departamento da universidade estadual, o que não justifica é ter um curso 
de segurança na nossa universidade estadual que começa do nada e vai a 
lugar nenhum, mas para esse curso foram contratados vários professores. 
Quando o aluno termina o curso de segurança não tem concurso, não tem 
emprego na iniciativa privada. Então, não justifica é a universidade criar 
um curso de ciências naturais no Surumu que começou com 32 alunos 
e hoje tem quatro. Curso de ciências naturais existe na Universidade 
Federal, não é necessário criarmos um na nossa Estadual. E quanto ao 
curso de medicina na federal, que em 2013, no exame do Enem não 
passou um estudante do nosso Estado. Há cinco anos, 95% dos alunos, 
conforme dados do MEC, são do Sul e Sudeste. Quero dizer que não 
serve para nosso Estado, momentos difíceis nós vamos passar a partir 
da crise instalada nesses últimos anos. Vão ser constantes. Agora o que 
não justifica, por exemplo, criar Secretaria de Articulação Municipal, 
é outra secretaria que vai do nada a lugar nenhum, Instituto Ciências e 
Tecnologia, Agência Reguladora de 19 milhões, enquanto eu preciso de 
dois milhões e meio para colocar o curso para funcionar. Pergunte para 
população de Roraima o que é melhor para eles, curso de medicina para 
que os filhos dos mais pobres tenham oportunidade para ingressar na 
universidade ou criar uma Agência Reguladora que só de empreguismo 
chega acima de 19 milhões por ano. Pergunte ao povo de Roraima! 
Quando foi realizado o exame do Enem, eu estive em vários lugares, vi 
uma senhora vendendo bolo, de manhã, lá na mangueira da AtaideTeive 
para dar o dinheiro para sua filha vir fazer o Enem aqui na Federal. Ouvi 
um rapaz de Mucajai, que participava do exame no Dom José Nepote 
dizendo que era o último ano que fazia. A sua família era contra ele, 
que já tinha feito três vezes sem conseguir passar. São esses os sonhos 
dessas famílias do nosso Estado. Estou lutando para ver transformado 
em realidade. Quero acima de tudo, criar oportunidade para que amanhã, 
em Iracema, no Uiramutã tenha um médico compromissado com aquelas 
pessoas. E que o mesmo aconteça na rede pública do meu estado aqui 
em Boa Vista que tenha um médico que pode ser o filho de qualquer 
uma dessas pessoas aqui presentes. Então, criar uma agência reguladora 
que não resolve coisa nenhuma, e não serve nada para nosso povo, eu 
prefiro que se enxugue a máquina do Estado e viabilizasse o curso de 
medicina para servir outras gerações, porque a minha está passando. 
Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Encerrado o 
Grande Expediente, passamos para Ordem do Dia: discussão e votação, 
em turno único, do Projeto de Lei nº 049/14, que “Dispõe sobre a 
reposição florestal no Estado de Roraima e da outras providências”, de 
autoria do Poder Executivo; Projeto de Decreto Legislativo n° 015/14, 
que “Declara de utilidade pública a Fraternidade Espírita Vinha de Luz”, 
de autoria do Deputado Coronel Chagas; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 017/14, que aprova o nome do Andrey Cezar Windscheid Cruzeiro de 
Hollanda, indicado ao cargo de Presidente do Instituto de Previdência 
do Estado de Roraima; Requerimento nº 079/14, da Comissão Especial 
Interna, criada pela Resolução nº 020/13 e alterada pela Resolução nº 
051/13, requerendo prorrogação de prazo por igual período. E discussão 

e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 012/14 
que “Acresce e exclui dispositivos da Lei Complementar 003/94, que 
“Dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do Estado de 
Roraima”, de autoria do Ministério Público do Estado; Projeto de Lei 
Complementar nº 016/14, que “Altera dispositivo da Lei Complementar 
003/1994, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério Público do 
Estado de Roraima”, de autoria do Ministério Público do Estado. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 
Comissões em conjunto possam analisar e emitir parecer aos Projetos de 
Lei Complementares nºs 012, 015 e 016/14 e Projeto de Lei nº 049/14. 
E a Comissão de Constituição Justiça e Redação Final ao Projeto de 
Decreto Legislativo nº 015/14; Requerimentos de Interposição de 
Recursos nºs 065, 066, 067 e 077/13; Projeto de Decreto Legislativo 
nº 013/14; Projeto de Lei nº 069/13; Projeto de Lei nº 014/13; Projeto 
de Lei nº 012/14; Projeto de Lei nº 018/14; Projeto de Lei nº 020/14; 
Projeto de Lei nº 025/14; Projeto de Lei nº 027/14; Projeto de Lei nº 
037/14 e Projeto de Lei nº 037/14.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Declaro por 
reaberta a Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Projeto de Decreto Legislativo nº 017/14, bem como o parecer da 
Comissão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Coloco em 
discussão o Projeto.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Senhor Presidente, 
chamo a atenção dos colegas: estamos colocando para aprovação 
ou não o nome de um técnico concursado do Instituto Roraimense, 
extremamente qualificado. Já fez mais de três cursos pelo IPER, 
fora do Estado, Rio de Janeiro e São Paulo, muito mais importante 
para instituição, do que um cidadão que vem do Rio de Janeiro ou de 
São Paulo que passa aqui terça e quarta à custa do contribuinte, dos 
funcionários que pagam sua contribuição e morando no Aipana, o ex-
presidente do Instituto que nós aqui votamos contrário. Neste caso, 
eu faço um apelo, pois eu que tenho filhos, a gente vê os filhos de 
todos os servidores daqui desta Casa juntamente com outros que vão 
para concurso público, que esperam uma oportunidade, mas quando 
é dada essa oportunidade, é a hora de a gente retribuir com o nosso 
voto, indicando um técnico da instituição, concursado e com extrema 
competência.
 Portanto, faço esse apelo aos colegas que votem sim, 
aprovando o nome do Doutor Andrey.
 O Senhor Deputado JânioXingú – Na mesma linha de 
pensamento do Deputado Joaquim, eu também faço um apelo aos meus 
pares para aprovarmos no dia de hoje o nome do Doutor Andrey, técnico, 
filho daqui, tão estudioso que passou no concurso para Procurador 
do Estado do Acre, mas seus familiares moram aqui, são pessoas que 
trabalham e vivem prestando serviço ao povo do Estado de Roraima, 
agora é hora de aprovarmos o seu nome para que ele possa continuar a 
dar essa contribuição. Diferente de Marcos Vinicius que foi presidente 
e chegou até esnobar o povo de Roraima, dizendo em mesa de bar que 
somos pessoas subdesenvolvidas. Mas nós demos a ele o merecido troco, 
mandamos de volta para o Rio, onde ele possa curtir a praia dele, mas 
sem o dinheiro de Roraima.
 O Senhor Deputado GeorgeMelo – Senhor Presidente, 
também nessa mesma linha, peço o voto. Ontem, a comissão se reuniu e 
já deu esse voto de confiança, até porque o Doutor Andrey demonstrou 
ter muito conhecimento, apesar de muito jovem, percebemos, Deputado 
Flamarion, que ele domina fluentemente a questão previdenciária, e 
nessa discussão que eu até o adverti de que aqui existem inúmeros 
Deputados que vieram de outros Estados, onde viram esses órgãos 
previdenciários serem saqueados por agentes políticos. Enfim, o que a 
gente viu foi o sofrimento de milhares de pais de família que trabalharam 
ao longo dos anos, no final receberam essa maneira maldosa de saque. 
A gente o alertou ter esse cuidado. Ele, inclusive, falou da questão 
da transparência, para que todos os servidores, não só os Presidentes 
dos sindicatos, mas todos os servidores tenham conhecimento do seu 
patrimônio. Isso é um patrimônio do servidor estadual.
 Então, eu acho que o Andrey reúne toda essa gama de 
conhecimento e responsabilidade, de juventude, de maneira que ele 
passa tranquilidade a esses pais de família. Eu acho até que esta Casa 
tem que ser mais dura com relação ao futuro desses servidores, porque 
é no momento em que eles mais precisam da sua previdência, que é na 
velhice, mas muitas vezes eles são surpreendidos com a falência das 
suas previdências. Então, eu posso com tranquilidade dar esse voto e 
peço aos colegas que votem no Doutor Andrey.
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 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Quero dizer que todo 
o laboratório, para se atingir uma melhor gestão, é válido. Você não 
pode mais medir a capacidade pela idade, porque o Estado brasileiro 
está se tornando um estado em que a gestão está sendo conduzida pela 
juventude. Se Vossa Excelência acompanhou, outro dia, quem estava 
dando os indicativos para os governantes do próximo pleito era um 
jovem com menos de 25 anos do Ministério Público Federal. Então, 
hoje o IPER é o órgão que detém a maior quantidade de recursos 
do Estado. É o órgão que tem uma responsabilidade imensa com o 
servidor deste Estado, que ainda não começou a fazer uso desses 
recursos. Já, já teremos a diminuição de fluxo de caixa da questão do 
IPER em função das aposentadorias, mas enquanto não houver, esse 
órgão estará acumulando valores que já chegam a quase três bilhões de 
reais. Portanto, o mais importante é saber que podemos confiar nessa 
juventude, pois, filho de peixe, peixinho é. Se é pelo pai que tem um 
extenso trabalho prestado a este Estado. Não tenho dúvida que esse pai 
estará muito mais preocupado do que qualquer outro gestor que possa 
ali estar, porque ele está representando o Estado de Roraima. 
 O Senhor Deputado Flamarion Portela – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados. Eu também peço votos para o 
Doutor Andrey. É porque conhecemos o Conselheiro Marco Holanda, 
conhecemos a sua competência, e que a nossa confiança no Andrey se 
resume pautada na sua competência, essencialmente, no espírito de 
transparência que ele pretender dar na sua gestão à frente do IPER. Ele 
esclareceu, durante a sabatina, que toda a semana vai conversar com a 
representatividade do conjunto dos servidores do Estado, de modo que 
os servidores conheçam como está sendo conduzida a administração 
e, acima de tudo, preservando e zelando os recursos no valor de um 
bilhão e meio que hoje o IPER tem depositado no Banco do Brasil e na 
Caixa Econômica. Então, ao Doutor Andrey, toda a nossa confiança e 
a certeza de que ele fará uma grande gestão à frente do IPER. Sucesso 
para ele.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor 
Presidente, quero endossar as palavras ditas, ontem, no relatório, sobre 
a competência do Andrey. Ele tem um excelente currículo na sua vida 
profissional. Ele tem um lastro de serviço prestado neste Estado, que 
muito nos honrou conhecer e ver, respaldar e endossar o nome de jovens 
competentes, responsáveis, conforme me passou o Doutor Andrey. 
Quero me reportar também ao que foi dito pelo Deputado George Melo, 
quando se referiu à dilapidação dos institutos, por agentes políticos. 
Queria corrigir, George, os agentes não são votados não, são indicados, 
geralmente, são agentes públicos. Eu quis fazer essa observação, porque 
estou cansada de ouvir que tudo é culpa do político. Quero dizer que 
nos orgulhamos muito de estar votando em um jovem como o Andrey, 
que é um jovem que se destaca pela sua competência e inteligência.
 O Senhor Deputado Ionilson Sampaio – Queria me somar 
às palavras dos outros colegas que me antecederam e, enfim, dizer que 
conheço o Andrey há algum tempo. Chegamos, inclusive, a discutir 
sobre as questões do IPER. Sei que não será fácil você estar à frente de 
um órgão, onde o governo é o maior devedor, onde é preciso resolver a 
situação da contribuição patronal que o governo parcelou, mas continua 
atrasando a parte que desconta dos servidores. É, pois, uma questão 
muito grave que precisa ser enfrentada, agora, pelo novo Presidente 
do Instituto. Portanto, o Andrey tem um desafio muito grande, os 
servidores precisam cobrar isso do Governo, porque esses recursos 
são dos servidores do Estado. Tenho certeza que você saberá fazer um 
brilhante trabalho e que a sociedade saberá reconhecer você, como um 
bom gestor.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silviera) – Não havendo 
mais nenhum Deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação. A votação será nominal/secreta. Votando “sim”, os Senhores 
Deputados aprovarão a matéria, e votando “não”, rejeitam-na. 
 Comunico aos Senhores Deputados que, nos ternos do 
parágrafo único, do art. 270 do caput do Regimento Interno deste Poder, 
o Projeto de Decreto Legislativo será aprovado se obtiver o voto da 
maioria absoluta dos membros desta Casa, ou seja, 13 votos favoráveis. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à chamada 
dos Senhores Deputados para a votação.
 O Senhor Primeiro Secretário (JalserRenier) procede à 
chamada.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Convido os 
Senhores Deputados Flamarion Portela e Zé Reinaldo para atuarem 
como escrutinadores. 
 Dou por aprovado, em turno único, o Projeto de Decreto 
Legislativo nº 017/14, que aprova o nome do Senhor Andrey Cezar 
Windscheid Cruzeiro de Hollanda, indicado ao cargo de Presidente do 

Instituto de Previdência do Estado de Roraima, por 18 votos favoráveis, 
nenhum contra e nenhuma abstenção.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 079/14. 
 O Senhor Primeiro Secretário (JalserRenier) – (Lido o 
Requerimento nº 079/14).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Em discussão 
o Requerimento nº 079/14. Não havendo nenhum Deputado que queira 
discutir a matéria, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão. Aprovado. 
 Transfiro o restante da pauta para a próxima Sessão.
 Passamos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não há nenhum Deputado que deseja fazer uso da palavra 
em Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, dou por 
encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 27 de novembro, à hora 
regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Coronel 
Chagas, Erci de Moraes, Flamarion Portela, Gabriel Picanço, 
George Melo, Ionilson Sampaio, JalserRenier, Jânio Xingú, 
Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Naldo da Loteria, 
RemídioMonai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinado.
Ata Sucinta Aprovada em: 02/12/2014

ATA DA 2359ª SESSÃO, EM 04 DE DEZEMBRO DE 2014.
48º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CHICÃO DA 

SILVEIRA.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia quatro de dezembro de dois mil e 
quatorze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
tricentésima quinquagésima oitava Sessão Ordinária do quadragésimo 
oitavo período legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – Senhor 
Presidente, não há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Não havendo 
quórum regimental, suspendo a Sessão pelo prazo regimental de 10 
minutos.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Solicito ao 
Senhor Primeiro Secretário que proceda à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loreria) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da 
Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Naldo da Loteria) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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, Deputado (Remídio Monai) 
- O Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
 Ofício n° 032/14, de 03/12/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 02/12/14. 
 DIVERSOS: 
 Carta s/n° /14, sem data, da Senhora Lenir Rodrigues Santos, 
requerendo certidão da ALE/RR que informe se o Deputado Estadual 
é ordenador de despesa, relação nominal dos Deputados que exercem 
função representativa em Conselho de Políticas Públicas sem ônus, e 
em quais conselhos, tais como CEDCAR. Mandato de Notificação de 
Identificação do Processo com a finalidade de notificar a Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, na pessoa de seu presidente, para 
ciência e cumprimento da decisão liminar proferida pelo Excelentíssimo 
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Senhor Ministro Ademar Gonzaga, nos autos da Ação Cautelar nº 1.896.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente. 
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – 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, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Não havendo 
oradores inscritos, passamos para a Ordem do Dia: Discussão e 
votação, em turno único, do Projeto de Lei nº 020/14, que “Dá nova 
redação ao Dispositivo Normativo da Lei nº 664/2008 que dispõe 
sobre o Sistema de Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal 
de Passageiros do Estado de Roraima, e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Gabriel Picanço. Projeto de Lei nº 047/14, que 
“Altera e acrescenta dispositivos à Lei nº 664, de 17 de abril de 2008, 
que dispõe sobre o Transporte Coletivo Rodoviário Intermunicipal 
de Passageiros do Estado de Roraima e dá outras providências”, de 
autoria do Deputado Remídio Monai. Projeto de Lei nº 049/14, que 
“Dispõe sobre a reposição florestal no Estado de Roraima e dá outras 
providências”, de autoria do Poder Executivo. Projeto de Lei nº 058/14 
que “Dispõe sobre nova redação e revogação de dispositivos da lei n° 
664, de 17 de abril de 2008, que “Dispõe sobre o Sistema de Transporte 
Coletivo Rodoviário Intermunicipal de Passageiros do Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado Rodrigo 
Jucá; Projeto de Decreto Legislativo n° 013/14, que “Susta o Termo 
de Acordo de Regime Especial – TARE, nº 001/2013, para concessão 
de benefícios fiscais, dispostos no convênio ICMS 143/2012, de 17 
de dezembro de 2012, com a empresa de Transporte Energia S/A, 
CNPJ 14.683.671/0003-70, Inscrição Estadual nº 24.023.054-1 e 
dá outras providências”, de autoria de vários Deputados. Projeto de 
Decreto Legislativo n° 015/14, que “Declara de utilidade pública a 
fraternidade Espírita Vinha de Luz”, de autoria do Deputado Coronel 
Chagas. Discussão e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei 
Complementar nº 012/14, que “Acresce e exclui dispositivos da Lei 
Complementar 003/94, que dispõe sobre a Lei Orgânica do Ministério 
Público do Estado de Roraima”, de autoria do Ministério Público 
do Estado. Projeto de Lei Complementar nº 016/14, que “Altera 
dispositivo à Lei Complementar nº 003/1994, que dispõe sobre a Lei 
Orgânica do Ministério Público do Estado de Roraima”, de autoria do 
Ministério Público do Estado. Proposta de Emenda à Constituição nº 
009/14, que “Acresce §1º, 2º e 3º ao art.55 e art. 17-A à Constituição 
do Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Brito Bezerra e vários 
Deputados. 
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as 

comissões em conjunto possam analisar e emitir pareceres aos Projetos 
de Lei nºs 020/2014, 047/2014, 049/2014, 058/2014 e Projeto de Lei 
Complementar nº 012/2014 e 016/2014. 
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Senhores 
Deputados, por falta de quórum na comissão, transfiro as matérias 
constante da pauta para a próxima Sessão.
 Passamos para o expediente de Explicações Pessoais.
 Queria registrar, em nome da Mesa Diretora, as nossas 
felicitações à dona Cristiane Melo, servidora deste Poder Legislativo, 
pela passagem de seu aniversário.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, quero 
convidar meus pares para participarem de uma reunião hoje, na sala de 
reuniões, às 14h, com técnicos da FEMARH, a Assessoria Jurídica da 
Casa e com representantes da Indústria da madeira para que possamos 
melhorar os dois Projetos de Lei que se encontram em pauta e que 
provavelmente serão votados na terça-feira. 
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) - Deputado Brito, 
há um desencontro de informações com relação a essa matéria. Eu 
sou o relator da matéria, e não tenho conhecimento. Eu não vou dar o 
meu relatório final se não aprofundarmos as discussões dessa matéria. 
Portanto, não tem como ser votada na terça-feira. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - A reunião é para 
enriquecer o projeto, e falei que está na pauta! Que pode ser votado na 
terça-feira, mas eu entendo que Vossa Excelência é o Relator e apresenta 
quando bem entender. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado Brito, hoje, 
morreu em São Paulo, um dos empresários mais ilustres do nosso Estado. 
Gerador de emprego, e acreditou em Roraima, montou indústria, tem 
hotel... Diante de toda contribuição ao nosso Estado, gostaria de solicitar 
à Mesa que conceda uma Moção de Pesar aos familiares do empresário 
Pedro Reis, que era dono do Hotel Aipana e da Indústria Saci. 
 O Senhor Presidente (Chicão da Silveira) – Bem lembrado 
por Vossa Excelência, mas nós já tínhamos providenciado uma Moção 
de Pesar que vai ser votada na terça-feira. E quero deixar registradas 
as minhas condolências aos familiares do Senhor Pedro José.
 E não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão 
e convoco outra para dia 9 de dezembro, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Flamarion Portela, George Melo, 
Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, Marcelo Natanael, Naldo da Loteria, 
Remídio Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinado.
Ata Sucinta Aprovada em: 09/12/2014


