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ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2371ª SESSÃO, EM 04 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

 Às nove horas do dia quatro de março de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima septuagésima primeira Sessão Ordinária do quadragésimo 
nono período legislativo da sétima legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Izaías Maia) – Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Marcelo Cabral) – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores 
Deputados que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será 
simbólica. Os Deputados que forem favoráveis, permaneçam como 
estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário, Deputado (Izaías Maia) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 DIVERSOS:
 Ofício nº 013/15, de 20/02/15, do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem de Roraima- SINDPRER, em nome do Presidente 
Roberto Moraes, solicitando reunião para que sejam discutidos 
assuntos pertinentes aos trabalhadores de enfermagem.
 Ofício nº 5496/15, de 09/02/15, do Supremo Tribunal 
Federal, informando decisão em desfavor ao Estado de Roraima.
 Ofício nº 001/15, de 03/03/15, do Sindicato dos Profissionais 
de Enfermagem de Roraima – SINDPRER, comunicando através 
da Diretoria Executiva a realização de Assembleia Ordinária desta 
Entidade Sindical na Central Única dos Trabalhadores- CUT/RR no 
dia 02/03/15, para informar que, por decisão da categoria, devido ao 
atraso no pagamento dos salários decidiram oficializar que em 72 
horas estes trabalhadores estarão paralisando suas atividades por 24 
horas, caso o Executivo Estadual não efetue o pagamento imediato.
 Carta AL-P-061, de 12/02/15, do Deputado Estadual 
Themístocles de Sampaio Pereira Filho - Presidente da Assembleia 
Legislativa do Estado do Piauí (PI), parabenizando o Deputado Jalser 
Renier pela posse como Presidente da ALE-RR, e solicitando sua 
especial atenção no sentido de uma mobilização conjunta com outros 
membros do Colegiado de Presidentes de Assembleias.
 Carta – 010/15, de 15/01/15, da EMBRATEL – do Diretor 
Executivo Corporativo, Antônio Oscar de Carvalho Petersen 
Filho, Informando ao Presidente desta Casa ALE-RR, a relação de 

ATOS ADMINISTRATIVOS
RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 043/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor JOAQUIM DE 
FREITAS RUIZ Matrícula 16362 para viajar com destino a cidade de São 
Paulo - SP, no período de 22.03 a 28.03.2015, com a finalidade de participar 
do Encontro dos Superintendentes das Casas Legislativas, a serviço deste 
Poder.

Palácio Antônio Martins, 16 de março de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 044/2015
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 
008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor EDNALDO SOARES 
DE MENDONÇA Matrícula 11791 para viajar com destino ao município 
de Entre Rios, no período de 17.03 a 19.03.2015, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 16 de março de 2015
Deputado JALSER RENIER PADILHA

Presidente
Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA

1º Secretário
Deputado MARCELO MOTA DE MACEDO

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS
RESOLUÇÃO DA MESA
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está pagando. Juntando tudo, dá em torno de dezessete milhões todo 
mês. Talvez seja por conta disso as inúmeras dificuldades que o atual 
governo vem enfrentando para conseguir sanar todas as contas mês 
a mês. Mas, o que foi feito de investimento é importante e a gente 
reconhece. Então, frisei situações que extrapolam o investimento. 
Trabalhei numa CAER, como Vossa Excelência disse que há tempos 
vem sendo dilapidada, mas na gestão de pessoal nós tivemos algo 
que talvez fosse o melhor do nosso Estado, uma gestão de pessoal 
reconhecida. Hoje a CAER, pasmem, tem quatro ou cinco classes de 
servidores, lá nós temos o servidor com carteira assinada, o servidor 
da União que trabalha lá e é o mais antigo, que fundou a CAER e tem 
direito a uma gratificação, mas também, tem servidores da União que 
foram para lá só com o intuito de receber algum benefício. Temos outra 
figura que é o prestador de serviços, mas, infelizmente uma ação está 
no TST aguardando o julgamento final no que diz respeito ao concurso 
público, que talvez seja o grande impedimento para que a CAER 
finalmente possa tomar os trilhos do bom caminho. Como comecei a 
falar, quero me manifestar sobre uma ocupação supostamente ilegal 
que está acontecendo no bairro Cidade Satélite. Temos, na plenária, 
alguns membros do Conselho das Cidades, como o meu amigo 
Adalberto e a Maria Ferraz. E, é uma situação que preciso dividir 
com vocês, pois esta pode ser a primeira demanda de muitas. Nessa 
ocupação, as famílias que lá estão, estão em função de um acordo que 
foi feito com o Governo do Estado e, não estou falando de acordo 
verbal não, temos documentos que comprovam, mas, infelizmente, 
como aconteceu em quase todo o estado, as terras de Roraima, como 
num passe de mágica foram em grande parte doadas a terceiros, não 
sei com qual intenção. Uma pessoa adquiriu este lote, que é o lote 79, 
de boa fé, adquiriu de terceiros, mas o absurdo é que essa área já foi 
do governo, que repassou para terceiros e depois, o próprio governo, 
desapropriou essa área, para poder assentar pessoas sem moradia e 
garantir a elas o direito constitucional de ter sua casa própria. E, 
há alguns dias atrás, foi concedida uma liminar para esse terceiro 
interessado sem que chamasse o ITERAIMA. E essas pessoas, neste 
momento, talvez estejam sendo retirado de lá debaixo de pau, cacete, 
porque geralmente esse tipo de confusão só termina em tragédia para o 
mais fraco. Todavia, essas famílias não estão lá como invasores, estão 
lá como pessoas que foram assentadas provisoriamente pelo governo, 
enquanto o governo estudava a melhor maneira de resolver a situação 
de suas moradias. Faço aqui esse desabafo para que nós, Deputados, 
possamos pensar em uma maneira de ajudar o Estado a solucionar essas 
demandas das terras. O ITERAIMA criou dezenas de Comissões para 
apreciar a titulação de todas essas áreas em Boa Vista e em todo o 
Estado e, não tenho dúvida de que muitas irregularidades aconteceram. 
Como já disse um amigo meu aqui, em Roraima é o único lugar em 
todo país que tem titulação de lote sobre lote, tem lote que redunda 
em cinco áreas, já estamos titulando o espaço aéreo. Clamo desta 
Casa e das Comissões que nós tomemos algumas providências com 
relação a problema que aflige mais de vinte mil famílias roraimense 
que é basicamente o cadastro do Minha Casa Minha Vida de pessoas 
que precisam de um lar digno, de um lar próprio.
 Quero registrar que ontem juntamente com o Deputado 
Sampaio, o Deputado Evangelista e o Deputado Gabriel, participamos 
de uma reunião com uma comissão dos aprovados no concurso da 
saúde que clamam por uma resposta do governo, no sentido de chamar 
aqueles que pelo menos estão aprovados dentro do número de vagas 
que existe no plano de cargos e salários, e aproveito para dar a boa 
notícia que, ainda na data de ontem, Deputado Brito, nosso líder, 
o governo decidiu pela imediata convocação de todos aqueles que 
estão devidamente aprovados nas vagas existentes. A Governadora já 
sinalizou que no futuro em readequar esse plano de cargos e salários 
determinando que fosse feito um estudo da real necessidade do Estado 
para que a gente possa, em outro momento, chamar mais servidores 
da saúde.
 Finalizo dizendo que o número é bastante interessante 
e animador para todos nós, pois serão chamados nesta leva, de 
imediato, com números ainda a serem definidos em outros cargos, 
31 bioquímicos, 114 enfermeiros, 299 técnicos de enfermagem, 43 
técnicos de laboratórios e 38 técnicos de radiologia, principalmente 
para atender a demanda de Boa Vista  e do Hospital de Rorainópolis.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
- Inicialmente, gostaria de agradecer a Vossa Excelência o aparte 
concedido. Quero dizer que essa é uma das grandes ações da nossa 
Governadora Suely, reconhecendo  as necessidade que tem hoje o 
segmento da saúde. E outras atitudes desta natureza serão tomadas 
durante todo governo. Certamente nós iremos cumprir com todas as 

Localidades atendidas nas suas áreas de prestação de serviço, no ano 
anterior, bem como as previsões de metas de universalização a serem 
cumpridas em 2015, conforme Anexo I e II.
 Era o que constava do Expediente. Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Segundo Secretário (Marcelo Cabral) – (Procede 
à chamada dos oradores inscritos).
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores Deputados, servidores da Casa, senhoras e 
senhores. Quero iniciar registrando que nesta data comemoramos o 
aniversário da Companhia de Águas e Esgotos de Roraima, a quem 
carinhosamente chamamos de CAER. Nossa CAER completa hoje 
quarenta e seis anos de prestação de serviços em todo o Estado de 
Roraima. E, é muito importante destacar esse trabalho, haja vista 
que, a prestação do serviço de abastecimento de água, de coleta de 
esgotos, que é chamado de saneamento básico, constitucionalmente é 
obrigação de cada um dos Municípios. Mas, o Estado e principalmente 
a Companhia, por mês dos vários Presidentes que por lá passaram, 
e me recordo de vários porque tive a oportunidade de ser servidor 
daquela instituição por treze anos, como o Dr. Evandro Moreira, o 
Dr. Edmir Cordeiro de Melo, nosso saudoso Major Alcides hoje, e 
temos a felicidade de ter na CAER, como comandante, o meu amigo 
Danque Bell. Falo felicidade porque a história do Danque se confunde 
com a da CAER. O Danque é um jovem que começou na Companhia 
como leiturista e para quem não sabe, leiturista é aquele que todo dia 
bate de casa em casa coletando as informações, para que a empresa 
possa fazer o faturamento e a cobrança daquilo que é consumido pela 
população. O Danque galgou postos dentro da empresa chegando hoje 
com grande capacidade e com a certeza de que a Governadora tomou a 
decisão mais acertada ao colocá-lo no maior posto da empresa. E ele 
que já está começando a remodelar a companhia. Não poderia deixar 
de falar que infelizmente, há algum tempo, a CAER vinha sendo 
sucateada e ocorrendo situações, inclusive, de servidores fantasmas, 
servidores da Companhia que, na realidade, são empresários e nunca 
andaram na CAER, servidores que moram nos Estados Unidos, mas 
estas denúncias já estão sendo apuradas e tenho certeza que, os 
responsáveis serão devidamente punidos. Como disse, registro meus 
parabéns a esta Companhia que presta serviços tão relevantes, pois 
muitas vezes a gente esquece o papel fundamental dela como ação 
preventiva da saúde no nosso Estado. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado George Melo – A 
gente sabe, e isso é público em Roraima que ao longo da história da 
CAER todos vêm dizendo que ela está sendo dilapidada por todos os 
governos que passaram, inclusive por este que está aqui atualmente. 
Lembro-me que ao término do governo anterior disseram que a CAER 
também tinha sido dilapidada. Não sei se Vossa Excelência, como ex-
funcionário da CAER, ouviu por todos esses anos que isso acontecia, 
inclusive, desde a época do Major Alcides. Também sabemos que o 
primeiro grande gestor que a CAER teve foi o Hélio Campos, que 
criou toda essa malha de esgoto que hoje está obsoleta no centro da 
cidade. De lá para cá, não teve mais nenhum trabalho de saneamento 
por quê? Porque o trabalho de saneamento fica embaixo da terra e 
ninguém vê. No governo passado, aprovamos aqui um empréstimo e 
esse empréstimo fez com que hoje a cidade de Boa Vista seja uma 
das capitais do Brasil com maior porcentagem de saneamento básico, 
mas isso tem custo, tem despesas. Então, é bom que se diga, que fique 
registrado nos anais desta Casa que a gente não pode imputar uma 
dilapidação ao governo anterior, porque a gente também tem que 
dizer que foi feito sim o maior trabalho de infra estrutura, coisa que 
nos outros governos não eram feitas, pois pegava-se o dinheiro e não 
se fazia nada. Esse não, está sendo feito, inclusive com seiscentos 
e oitenta milhões depositado em caixa para que essa administração 
pague. Quero também parabenizar o Esbell, pois concordo com Vossa 
Excelência, o senhor Danque foi realmente uma boa escolha para a 
CAER. Obrigado.
 O Senhor Deputado Oleno Matos continua – Deputado, 
em resposta ao seu aparte, como Vossa Excelência também disse, 
há muito tempo faço parte da CAER e me sinto um membro daquela 
Companhia. A CAER, há mais de quinze anos, atingiu o patamar 
de 90% do atendimento domiciliar no fornecimento de água e, não 
tenho dúvida do trabalho que foi feito pelo governo anterior quando 
destinou a maioria dos empréstimos para aprimorar e melhorar a 
coleta do esgoto na nossa cidade. A gente tem que registrar que isso 
foi feito, mas que a conta ainda está aí por ser paga, e o atual governo 
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detentos, e os próprios detentos informaram que está havendo torturas 
praticadas em presidiários. Eu vou lhe repassar as imagens e textos, 
não estou aqui defendendo bandidos, porque para bandidos que não 
tem futuro só tem dois caminhos, penitenciária ou cemitério. Mas, 
se você cometeu um crime, se foi condenado e está pagando pelo seu 
crime, a responsabilidade é do Estado. Então, eu quero aproveitar 
este momento, para pedir que as autoridades deixem os familiares 
dos presos e os presos falarem, porque se você está na chibata, não 
tem espaço para falar, como vai se defender? Então que pelo menos 
se forme uma comissão com os detentos, para que sejam ouvidos pelo 
Ministério Público ou pelos Deputados. Por que eu estou falando 
isso? O preso que está na cadeia tem família aqui fora e, se houver 
uma revolta de maus tratos, de peia como denunciam o que está 
acontecendo, podem ter a certeza de que a represália aqui fora é certa. E 
essa represália pode pegar o Deputado, o empresário, o policial. Então, 
para evitar essa situação, antes de tomar qualquer outra providência 
pela Assembleia, vou mostre o mesmo problema pela televisão hoje 
com fotos, imagens e textos antes tomar providências. Eu gostaria de 
encaminhar tudo ao Senhor para que, se possível, mostre o que eu 
estou falando para a Governadora do Estado, antes que uma tragédia 
venha acontecer. Qual é a tragédia? Uma rebelião, fuga de 200, 300 
presos, já teve cabeça arrancada, pé cortado, a chibata comeu e esse 
povo vai para rua. Eles indo para rua, vão se vingar da sociedade para 
mostrar que ali eles têm poder.
 Então, gostaria de lhe pedir, Deputado Brito, como líder que 
se possível, o Senhor procure investigar e pedir que a Governadora, 
porque a informação é de que a senhora governadora está dando todo 
apoio para o sistema prisional, mas que, na Penitenciária, quando ela 
vira as costas, a chibata come. Então, alguma coisa está errada meu 
querido deputado Brito Bezerra.
  Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito 
Bezerra – Deputado Izaías Maia, louvo o seu pronunciamento. Sei que 
é de grande relevância a questão da segurança pública e em especial 
o sistema prisional. Não só no Estado de Roraima, mas em todo País 
estás caótico o sistema prisional. Os presos não são ressocializados, 
lá são tratados de uma maneira desumana. E a Governadora, assim 
que assumiu, junto com o Secretário de justiça e Cidadania, tomaram 
algumas providências no sentido de atenuar a situação desses 
reeducandos, mas compreendo que Vossa Excelência tenha provas da 
denúncia. Estou aqui pronto para recebê-las e levá-las ao conhecimento 
da Governadora do Estado, bem como do Secretário de Justiça e 
Cidadania, pedir providências. E sugiro também a Vossa Excelência 
que apresente aqui, na Assembleia, na Comissão de Direitos Humanos, 
para que possam fazer uma visita lá na Penitenciária de Monte Cristo, 
para que os direitos desses reeduncados sejam realmente preservados. 
Estou à disposição.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Obrigado, 
Deputado Brito. Volto a destacar que, segundo os próprios detentos, 
a Governadora está dando total apoio e que dois, três ou quatro que 
estão no sistema não podem prejudicar o trabalho da Governadora, 
porque na frente dela têm uma atitude, e quando ela vira as costa, 
os detentos são maltratados. Agradeço ao Senhor, estamos aqui para 
ajudar e vamos formalizar, como o Senhor pediu, aqui na Assembleia 
e onde for preciso para que essa situação seja verificada e para que 
quem está devendo pague, mas que tenha os seus direitos resguardados.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jorge Everton – 
Muito obrigado, Deputado, o Senhor sempre atuante, meu parabéns. 
Esperava isso do Senhor como Parlamentar.
 Eu gostaria de pedir também uma cópia para a Comissão 
de Segurança Pública, a qual eu presido, porque na próxima terça-
feira nós iremos nos reunir com o Secretário de Justiça e Cidadania 
para falar do sistema prisional e, se o Senhor puder fornecer para a 
Comissão, da mesma forma que eu fiz a denúncia ontem, referente 
à saúde, e hoje já protocolei na Comissão de Saúde, eu iria sugerir 
que o Senhor protocolasse na Comissão de Direitos Humanos, mas o 
Deputado Brito já fez e se o Senhor puder me repassar uma cópia, eu 
agradeço. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Com toda 
certeza.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – Só 
para lhe parabenizar pela sua fala e aproveitar o que disse o Deputado 
Jorge Everton, na condição de vice-presidente da Comissão da Família 
e uma pessoa que é ligada à associação das famílias dos detentos, peço 
também que seja encaminhada uma cópia para a nossa Comissão, para 
que a gente possa analisar e ajudar no que for necessário com relação 
a buscar melhorias para nossa política pública. Obrigado.

nossas propostas de governo. Quero também, no mesmo caminho de 
Vossa Excelência, parabenizar o Presidente da CAER, o Senhor Danque 
Esbell, que começou na base da pirâmide e hoje está no topo, é um 
exemplo, e que todos nós possamos tê-lo como exemplo, porque em 
qualquer um dos segmentos quando existe um governo que reconhece 
o trabalho e o empenho do servidor, ele consegue crescer. 
 No que tange as terras, nós, no pleito passado, denunciamos 
tantos desmandos que aconteceram no ITERAIMA, o qual foi 
transformando em uma imobiliária pública no Governo do Senhor 
José de Anchieta Júnior, e continuou no Governo do Senhor Chico 
Rodrigues. Foram vendidas terras públicas aqui no nosso Estado, e nós 
sabemos disso! Nós provamos isso aqui, na Tribuna! Encaminhamos 
denúncias para a Polícia Federal e para o Ministério Público Estadual 
e Federal. Foram tantas as denúncias e dúvidas que suscitaram à 
administração do ITERAIMA no Governo anterior, que até a lei de 
terras a antiga 738 foi tornada inconstitucional no repasse dessas 
glebas do Governo Federal para o Governo do Estado e do Estado para 
quem é dono. Então, nós ainda, na condição de Deputado Estadual, e 
tenho certeza que todos os Deputados têm essa esperança renovada, e 
como sociedade roraimense, aguardamos uma providência dos órgãos 
competentes, porque não pode, de maneira alguma, ser acobertado o 
que os gestores cometeram e que fiquem impunes de tal ação ilícita, 
inclusive comprovada por este Poder e demais órgãos de fiscalização 
do Estado. 
 Quero dizer que faremos juntos um trabalho claro e limpo 
para que o nosso Estado realmente possa dar a dignidade merecida a 
todos os roraimenses. Muito obrigado 
 O Senhor Deputado Oleno Matos continua – Só para 
concluir, quero registrar que estamos encaminhando a Comissão de 
Terras, a portaria do ITERAIMA que resolve destinar a quadra 79, da 
Cidade Satélite, para fim de habitação e interesse social, bem como 
cópia da contestação e do agravo  que nós estamos tentando junto à 
desembargadoria para que seja julgado o mais rápido possível uma 
solução para essa situação que aflinge mais de 60 famílias, algo em 
torno de 400 pessoas. 
 Questão de Ordem do Senhor Deputado Jânio Xingú- Tive 
acesso a uma informação de que as Mensagens que chegaram dos 
Presidentes de Autarquias e Fundações que serão sabatinados nesta 
Casa, algumas delas ainda não têm curriculum! Meu Deus! Eu não 
consigo entender como esta Casa Civil funciona. Inclusive, eu sou 
Presidente de uma das Comissões que vai sabatinar dois Secretários 
e vou dar 48 horas para apresentarem seus curriculum, senão serão 
julgados a revelia, porque não é possível que uma pessoa que já toma 
posse há 2 meses, envie uma mensagem ao Poder Legislativo, sem 
o curriculum! Pelo amor de Deus... eu só quero informar a Vossa 
Excelência que tome providências.
 Questão de Ordem do Senhor Deputado Brito Bezerra- 
Os currículos serão apresentados no ato que se forma a Comissão e 
convoca o Secretário que vai ser sabatinado, não tem necessariamente 
que enviar um curriculum junto com a Mensagem Governamental, é 
na Comissão que é apresentado o curriculum, para que a Comissão 
possa apreciá-lo e sabatinar o gestor da pasta. Quanto à apresentação 
pessoal, inclusive esses gestores estão procurando os Deputados para 
se apresentarem, quer sejam de oposição ou situação, para apresentar 
um curriculum individual. Isso não está no ordenamento desta Casa, 
não está na constituição do Estado, mas é um ato de humildade, porque 
nós entendemos que os Deputados merecem o contato pessoal com cada 
gestor, já que ele está lá para trabalhar na pasta, e nós aqui estamos 
para defender a boa administração deste Estado.. no momento certo 
serão apresentados os curriculos, Vossa Excelência pode ter certeza 
disso!
 O Senhor Deputado Janio Xingú- Só quero dizer a Vossa 
Excelência que quem diz o momento certo de convocar Secretário para 
ser sabatinado são os Presidentes das Comissões, e não o Secretário.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Com a palavra o 
Senhor Deputado George Melo.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, eu 
retiro o meu nome do Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Bom Senhor Presidente 
e demais Parlamentares, povo aqui presente. Vocês vão me ver usar 
a tribuna diariamente, porque normalmente eu vou estar falando em 
nome do povo e defendendo os interesses do povo, até porque aqui 
é a casa do povo.  Eu quero pedir a Vossa Excelência, Deputado 
Brito Bezerra, que ouça minhas palavras e, se possível, leve-as ao 
Governo do Estado. Eu recebi textos, fotos e vídeos informando, 
na Penitenciária agrícola de Monte Cristo... segundo familiares de 
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de local.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier)  – Exatamente, 
Deputada Aurelina, por essa razão ficará somente na sala de reunião. 
Eu quero dizer que nós temos também a sala de reunião da presidência. 
Se algum Parlamentar precisar se reunir, nós podemos colocar à 
disposição de Deputados, caso haja conflito.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, 
ontem nós fomos informados de que o Secretário de Justiça não poderia 
vir para a reunião da terça-feira, às quinze horas, e nós remarcamos 
para próxima terça-feira, no mesmo horário. Há algum problema com 
relação ao local? Já está previamente agendado aquela questão do 
sistema prisional.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) –Vossa Excelência 
marcou em Plenário?
 O Senhor Deputado Jorge Everton –Foi marcado em 
Plenário.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Eu queria dizer 
que eu fui informado agora pela nossa Chefe de Cerimonial que 
em razão da divergência que estava existindo entre o Governo e 
a Assembleia no tocante aos horários da programação do Dia da 
Mulher, informo que nós vamos transferir a nossa solenidade de 
abertura para o Dia Internacional da Mulher que seria segunda-feira, 
às nove horas, para terça-feira, no mesmo horário, aqui na Assembleia 
Legislativa. Portanto, o Governo tem a programação de segunda-feira 
e a Assembleia passa ter a programação de terça-feira. Já estamos 
fazendo um comunicado a todas as instituições convidadas para que 
a gente possa apresentar o nosso trabalho a partir da terça-feira em 
Plenário. Agora, eu devo dizer a Vossa Excelência que a Comissão 
para ouvir o Secretário, não necessariamente precisa ser neste Plenário. 
Vossa Excelência pode marcar para o horário da tarde no Plenarinho 
da Assembleia. Acho que não vai haver nenhum problema. Vossa 
Excelência pode usar a sala de reuniões sem nenhum problema. 
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Então, aproveito para 
confirmar com os membros da Comissão de Segurança Pública que 
estava marcado para terça-feira, às 15 horas, e vai ser mantido para 
ouvir o Secretário de Justiça e Cidadania.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito que a equipe 
técnica se prepare para receber o Secretário, bem como os membros 
da Comissão. Eu requeiro também que seja registrado com imagens 
e gravações para que a gente possa ter os registros das audiências. 
Portanto, terça-feira, nesta Casa, a partir das nove horas, acontecerá 
a programação que foi remarcada para o Dia Internacional da Mulher. 
E, não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia 05 de março, à hora regimental. Foi registrada 
presença, no painel, dos Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Evangelista 
Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Jalser Renier, Jânio Xingú, Jorge Everton, Marcelo Cabral, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado 
Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 05/03/2015

ATA DA 2372ª SESSÃO, EM 05 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=    ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

 Às nove horas do dia cinco de março de dois mil e quinze, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
trecentésima septuagésima segunda Sessão Ordinária do quadragésimo 
nono período legislativo da sétima legislatura da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Izaías Maia) – (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.

 O Senhor Deputado Izaias Maia continua – Só para 
finalizar, Deputados Brito e Oleno, eu tenho nomes e etc. Se houver 
a possibilidade de ouvir os detentos ou seus familiares, eles terão a 
oportunidade de provar o que eu estou dizendo. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Passaremos para a 
Ordem do Dia. Anuncio para a pauta da Ordem do Dia o Projeto de 
Decreto legislativo nº 001/2015, que “concede a Comenda Orgulho 
de Roraima às mulheres que indica, e dá outras providências”, uma 
vez que essa programação acontecerá na próxima segunda-feira, 
nesta Casa, e nós temos uma semana de trabalho voltado para as 
mulheres, um trabalho realizado pelas Deputadas Aurelina Medeiros, 
Lenir Rodrigues, Ângela Águida Portela e integrantes da Assembleia 
Legislativa. Temos uma programação igual e no mesmo horário 
da programação realizada no Palácio Senador Hélio Campos. A 
assessoria de comunicação desta Casa enviou documento solicitando 
que houvesse uma flexibilidade nos horários, em razão de estarmos 
em conflito ao mesmo tempo. O governo não flexibilizou, porque nós 
já havíamos marcado essa programação com antecedência para que a 
gente não confrontasse com a mesma programação do Governo, mas  
depois ele resolveu mudar e alterar para o mesmo calendário que nós 
colocamos. Então, nós vamos ter duas programações no mesmo dia e 
no mesmo horário em instituições diferentes, teremos no palácio do 
governo e na Assembleia Legislativa, como já distribuímos convites e 
anunciamos a pauta, inclusive já mandamos confeccionar os diplomas 
para o Dia Internacional da Mulher. Nós também não podemos recuar 
em razão de termos buscado institucionalmente, através da nossa 
assessoria de comunicação uma relação para que não houvesse conflito 
com relação ao horário, mas não obtivemos êxito, vamos fazer no 
mesmo dia e horário.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que a 
Comissão de Constituição, Justiça e Redação Final possa analisar e 
emitir parecer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015.
 Reaberta a Sessão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à leitura do parecer do Relator ao 
Projeto de Decreto Legislativo nº 001/2015.
 O Senhor Primeiro Secretário (Marcelo Cabral) – (Lido o 
parecer).
 O Senhor Presidente Deputado (Jalser Renier)- Coloco 
em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica. Os Deputados que concordam, 
permaneçam como estão. Dou por aprovado por unanimidade dos 
Deputados presentes.
 Senhores Deputados, informo que todas as Comissões que 
apresentamos nesta Casa já foram criadas e já estão devidamente 
instaladas com os Presidentes, Vice-Presidentes e Relator das 
Comissões Especiais Externas que irão sabatinar Presidentes e 
Diretores de autarquias e fundações do Estado, restando apenas a 
Comissão da UERR e da PROGE. Informo que, diante do Regimento 
Interno da Assembleia, que nos faculta isso, a partir de agora, nós 
temos aproximadamente 10 dias para que as Comissões possam se 
reunir, emitir parecer, sabatinar e apresentar ao plenário. Significa 
dizer que, na próxima semana teremos uma semana de reuniões para 
ouvir os presidentes de fundação, de autarquia e outras instituições 
que necessitam passar por este plenário a partir da próxima semana. 
E na semana subseqüente, já vamos colocar em votação a reunião que 
será proferida pelo Presidente, Vice-Presidente, Membros e Relatores.
 Passamos para o Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, 
eu queria parabenizar Vossa Excelência pela eleição para a Mesa 
Diretora, desejar a vocês toda a felicidade do mundo e pedir a Vossa 
Excelência que informe nos gabinetes dos Deputados os dias e horários 
das sabatinas das pessoas que serão sabatinadas, para que a gente 
que não faz parte da comissão, possa acompanhar a sabatina dessas 
pessoas.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Deputado Chico, 
como já foram escolhidos os Presidentes, Relatores e Vice-Presidentes, 
entendo que a partir das três horas da tarde, nós teremos as comissões 
reunidas. Estamos também disponibilizando o Plenarinho para que a 
gente possa evoluir os trabalhos, caso haja conflito de horário. Então, 
nós estamos marcando três horas, quatro horas, cinco horas, seis horas 
para que cada Comissão possa se reunir. Se tiver alguma divergência 
no tocante ao horário, as Comissões se reunirão também no Plenarinho 
para que a gente possa evoluir com sucesso a sabatina dos indicados.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Só para lembrar, 
Deputado, que tem a Semana da Mulher, que tem seminário, questão 
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que todos os preços em nosso Estado sejam aumentados, pois há um 
percentual adicionado aos produtos. Nessa linha, a gasolina hoje 
custa cerca de R$ 3.36, o diesel R$ 3.04 e o etanol R$ 2,87. Sobre 
a gasolina há 25% do ICMS, sobre o Diesel 17% e sobre o etanol 
15%. Esse valor médio só é aferido na capital de Boa Vista, porque 
sabemos que a gasolina é mais cara em Caracaraí, em Normandia e 
outros municípios. Então, se esse valor for real, se formos pegar em 
números reais, esse valor poderá ser bem maior. Sabemos que dentro 
de dias será dado um novo aumento no preço da gasolina, então seria 
interessante que nós convocássemos o Presidente do Sindicato dos 
donos de Postos de Combustíveis e, também, um representante da 
SEFAZ que entenda dessa questão. Quero falar com atenção para o 
nosso líder Brito sobre esse aumento, pois certamente, até a Comissão, 
que você faz parte, teria o maior interesse, porque esse valor poderá 
ser um pouco menos, médio ou pode estar sendo cobrado no valor 
extremo. Nós sabemos que, de alguns anos para cá, o Sindicato dos 
Postos vem usando o valor extremo e isso é público. O Brasil passa 
por uma crise, o Estado de Roraima também. Gostaríamos que o 
PMPF, que é o Preço Médio Ponderado Final ao Consumidor, fosse 
visto com extremo cuidado por esta Casa. Por isso, solicito que, antes 
que isso aconteça, esses preços sejam margeados, a gente possa tomar 
providências. É necessário que tenhamos informações sempre que 
houver esses aumentos, para que possamos discutir a questão, porque 
entendemos que esse preço praticado está excessivamente alto. Então, 
é preciso que tenhamos o cuidado voltado para a questão, pois nosso 
Estado necessita desse benefício que é o combustível, pois estamos no 
lugar mais longínquo da federação e é onde o empresário sofre mais, 
porque, certamente encarece o transporte, devido ao maior número 
e em maior distância. Eu gostaria que esta Casa ou a Comissão do 
Comércio, tomasse providências para que possamos fazer um debate, 
para o qual a SEFAZ traga um representante. Nós sabemos que temos 
servidores que entendem profundamente dessa questão. Que possamos 
ponderar com o Sindicato esse valor do combustível. Eu entendo 
que, se nós fizermos isso, o Estado agradecerá, inclusive, o dono 
do posto vai vender mais combustível. Entendo que essa história do 
“preço mais alto”, não é por aí. Precisamos trabalhar para que nossos 
empresários tenham um pouco mais de condição de discutir preço 
com o consumidor e, por outro lado, o nosso consumidor tem todo o 
direito de barganhar o menor preço de seus produtos. Então, espero 
que a Casa dê esse retorno para a sociedade que espera uma posição 
do Legislativo. Esse era o meu registro na manhã de hoje. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Não havendo mais 
nenhum Deputado inscrito para o Grande Expediente, comunico aos 
Senhores Deputados que a Ordem do Dia desta Sessão será transferida 
para a Sessão do dia 11.03, uma vez que na terça-feira haverá a Sessão 
Solene de abertura da Semana da Mulher. 
 Passamos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais. 
Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso deste Expediente 
e não havendo mais nada a tratar, dou por encerrada a presente Sessão 
e convoco outra para o dia 10 de março, à hora regimental. 
 Registraram a presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho 
Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Masamy Eda, 
Mecias de Jesus, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 10/03/2015

DAS COMISSÕES
SECRETÁRIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÁS COMISSÕES
COMISSÃO DE ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, 
TRIBUTAÇÃO E CONTROLE 

Em 16/03//2014
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº001/15

 Convocamos os Senhores Parlamentares, que compõem 
esta Comissão: Aurelina Medeiros, Dhiego Coelho, Izaias Maia, 
Jânio Xingú, Marcelo Cabral e Soldado Sampaio, para reunião 
Extraordinária desta Comissão, no dia 17 de março (terça-feira) ás 15h, 
na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas deste Poder para discussão sobre as Emendas Parlamentares 
ao Orçamento 2015. 

Dp. Coronel Chagas
Presidente 

 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário, Deputado (Coronel Chagas) 
- O Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 - Indicações S/N de 04/03/2015, do Deputado Estadual, 
Oleno Inácio de Matos, solicitando ao Governo do Estado a 
participação da Defensoria Pública do Estado de Roraima, com 
assento no Conselho Penitenciário do Estado, órgão afeto às funções 
Institucionais da mesma, Colegiado da Secretaria de Estado, Justiça 
e Cidadania.
 - Requerimentos Nº de 26/02/2015, do Deputado Marcelo 
Cabral, requerendo o desarquivamento do Projeto de Lei nº 047/2009, 
de sua autoria.
 - Memo. nº 011/2015 DE 04/03/2015, do Deputado Marcelo 
Cabral, comunicando que não irá participar da Sessão de 05/03/2015, 
(quinta-feira) pois, estará no Município de Amajarí.
 Era o que constava do Expediente. Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos 
para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – Procede 
à chamada dos oradores inscritos.
 O Senhor Deputado Izaías Maia – Senhor Presidente, 
demais Parlamentares aqui presentes. Vou ler um ofício circular e 
quero pedir a todos os pares aqui presentes, que prestarem atenção, 
por se tratar de um problema que envolve o povo, lembrando que 
somos os verdadeiros representantes do povo. “O Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem de Roraima, entidade sindical sem 
fins lucrativos e duração indeterminada, vem, por intermédio da 
Diretoria Executiva, comunicar que, em detrimento à assembleia 
ordinária desta entidade sindical, realizada na central única dos 
trabalhadores, no dia 02.03.15, de público informar, conforme 
definido pela categoria, que devido ao atraso no pagamento no salário 
dos trabalhadores de enfermagem pelo terceiro mês consecutivo, 
de forma pontual, e pelo segundo mês, de forma discriminatória e 
injusta, os trabalhadores estão recebendo seus proventos salariais 
em atraso por decisão da categoria. Oficializamos que, em 72 horas, 
estes trabalhadores estarão paralisando suas atividades por 24 
horas, caso o Executivo Estadual não efetue o pagamento imediato, 
juntamente com os demais trabalhadores da administração direta, 
como ocorria há mais de dez anos. Acerca dos fatos, a paralisação 
será deflagrada na próxima sexta-feira, 06.03.15, a partir das sete 
horas da manhã, podendo ser suspensa a qualquer momento, desde 
que ocorra o pagamento imediato dos salários. Entretanto, culminará 
em greve geral da categoria, até a solicitação ser atendida, assegurado 
o pagamento nos meses subsequente, em conformidade com as 
demais Secretarias da Administração Direta, de forma a excluir o 
processo discriminatório e injusto que vem sendo praticado com os 
trabalhadores de enfermagem, pelo Governo do Estado. Reafirmamos 
nossos compromissos na defesa dos direitos trabalhistas ao assegurar 
o percentual da Lei de Greve, a fim de mantermos os entendimentos 
e atendimentos às emergências, em respeito à população usuária 
do Sistema Único de Saúde, conforme prerrogativas da lei. Nesses 
termos, contamos com vossa intervenção junto à Governadora do 
Estado de Roraima, em priorizar o pagamento dos trabalhadores da 
Saúde, assim como a saúde é o bem mais precioso do ser humano”. 
Este documento foi encaminhado ao Presidente da Casa, Jalser 
Renier, e assinado por Roberto Moraes, Presidente do SINDIPRE. 
Explicado o motivo que pode provocar uma greve de advertência, a 
partir de amanhã, que poderá culminar em uma greve geral. Eu só 
queria chamar a atenção e pedir aos parlamentares aqui presentes, 
principalmente à base do governo, ao meu querido Deputado Brito 
Bezerra, que encontre uma forma, pelo menos uma explicação da 
Governadora para os trabalhadores de enfermagem que não estão 
recebendo seus pagamentos como deveria ser, porque só quem vai 
sair penalizado é o povo de Roraima que já enfrenta uma saúde com 
muitos problemas, com uma situação muito complicada. Portanto, 
o documento está aqui endereçado a esta Casa. E nós, como 
representantes do povo, temos a obrigação de zelar, também, pela 
saúde do nosso povo. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, demais presentes em Plenário. Hoje 
a minha fala, nesta Tribuna, será em função da questão do preço 
médio dos combustíveis. Nós sabemos que o combustível faz com 


