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ATOS ADMINISTRATIVOS
DA PRESIDÊNCIA - EXTRATOS DE CONTRATOS

EXTRATO DE CONTRATO
PROCESSO Nº. : 047/ALE/2014 
MODALIDADE: PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
OBJETO: PESQUISA DE OPINIÃO PÚBLICA PARA IDENTIFICAÇÃO 
DAS PRINCIPAIS NECESSIDADES DO ESTADO, VISANDO FIXAR 
DIRETRIZES NA APLICAÇÃO DO ORÇAMENTO DESTINADO AOS 
15 (QUINZE) MUNICÍPIOS DO ESTADO BEM COMO PESQUISA DE 
OPINIÃO QUANTO AO DESEMPENHO DO PODER LEGISLATIVO.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: DATANORTE CONSTRUÇÕES E PESQUISAS LTDA-
ME
CNPJ: 14.583.919/0001-60
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA: 16/03/2015
VIGÊNCIA: 16/03/2015 à 15/03/2016
VALOR: R$ 1.540.000,00 (um milhão, quinhentos e quarenta mil reais)
PELA CONTRATANTE: Deputado JALSER RENIER PADILHA
PELA CONTRATADA: EDUARDO MATIAS DA SILVA

Boa Vista-RR, 16 de março de 2015
Niura Cardoso de Souza

Superintendente Administrativa

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 045/2015
 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 da servidora AIRLYS SUELY DE 
LIMA CABRAL Matrícula 16098 para viajar com destino ao município de 
Rorainópolis, no período de 17.03 a 21.03.2015, com a finalidade de tratar de 
assuntos inerentes às suas atividades funcionais, a serviço deste Poder.
 Palácio Antônio Martins, 17 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
PROJETOS DE DECRETOS LEGISLATIVOS
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ATOS LEGISLATIVOS
PROJETOS DE LEIS

INDICAÇÕES
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REQUERIMENTOS
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ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2370ª SESSÃO, EM 03 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS 

(Em exercício) 
 Às nove horas do dia três de março de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
septuagésima 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 (Izaias 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.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura 
do Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: 
 - Ofício nº 234/15, da Casa Civil, encaminhando a Mensagem 
Governamental de nº012, de 26/02/15, indicando o nome do Senhor Regys 
Odlare Lima de Freitas, para exercer o cargo de Reitor Pró - Tempore da 
Universidade Estadual de Roraima- UERR.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:

OUTROS DOCUMENTOS
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cidadãos e cidadãs presentes ao Plenário, meus familiares e, de modo 
especial, uma saudação ao meu pai Domingos Siqueira, um Guerreiro, aos 
amigos, profissionais da imprensa, bom-dia. Gostaria de cumprimentar as 
lideranças que aqui se encontram como a senhora Maria Ferraz, Presidente 
da Associação de Moradia Digna do Estado de Roraima e coordenadora 
do Movimento dos Trabalhadores sem Teto e Presidente do Conselho 
Estadual das Cidades, à Senhora Antônia Pedrosa Vieira, Diretora do 
Sindicato dos Trabalhadores e Trabalhadoras em Educação do Estado 
de Roraima, à Senhora Lourdes Pinheiro, ex Vereadora de Boa Vista, 
Senhor Roberto Morais do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de 
Roraima, que vem aqui trazer sua angústia a esta Casa, pelo pagamento 
imediato e o comunicado de paralisação e possível greve para as próximas 
setenta e duas horas, ao Senhor José Faustino, Presidente do Projeto de 
Assentamento Rural Arco Iris, ao Senhor Adalberto, coordenador da 
Central dos Movimentos Populares, a todos vocês o meu bom dia especial.
 Neste momento, quero agradecer a Deus pelo dom da vida e por 
ter me concedido a graça de ter um mandato eletivo como para representar 
nos próximos quatro anos os interesses do Estado e do povo roraimense. 
Isso só foi possível por que muitos amigos, amigas e companheiros de 
luta me ajudaram a apresentar e defender a proposta de um mandato 
popular centrado sempre na transparência e espaço de diálogo com os 
trabalhadores. A todos e a toda, minha eterna gratidão.
 Senhor Presidente, nobres colegas, mesmo sendo o Deputado 
Estadual eleito com o menor número de votos, 2156, tenho tanto 
quanto vossas excelências o mesmo direito nesta Casa e a mesma 
responsabilidade de lutar por um Estado melhor e crescente no que 
diz respeito a sua consolidação enquanto unidade federativa. Todo 
este processo me demonstrou como é válido cada voto e cada pessoa, 
como é importante estarmos atentos, ouvir mais, acolher bem e estar 
verdadeiramente a serviço de quem nos concedeu a outorga para hoje 
desempenharmos tão nobre missão de legislar. Pois bem, para aqueles 
que agora estão me conhecendo, sou professor, fui gestor de escola, sou 
sindicalista, radialista e participo de movimentos sociais e religiosos. 
Tenho uma história de luta e esta reflete a posição que ora ocupo como 
representante do povo nesta Casa. Sou o Deputado Evangelista Siqueira, 
representa do Partido dos Trabalhadores – PT, que ao longo dos últimos 
doze anos tirou mais de trinta e cinco milhões de brasileiros da linha de 
extrema pobreza. O Partido que em Roraima está ajudando a dar uma vida 
mais digna para as pessoas por meio de políticas públicas como o “Minha 
Casa Minha Vida”, o “PRONATEC” - que oferece formação técnica de 
qualidade, o “PROUNI” - que ajuda a formar capital intelectual, “Luz 
para todos” e tantos outros programas importantes.
 Aos companheiros e companheiras aqui presentes, que vieram 
acompanhar nosso trabalho nesta Casa do Povo, que acreditam em um 
processo de mudança no Estado, seja a curto, médio ou longo prazo; que 
acreditam em um Roraima melhor, começando por nós, deputados, quero 
aqui reafirmar a cada um de vocês meu desejo de lutar por este sonho.
 Tenho a plena consciência de que, se estou aqui, é por conta do 
mérito dos que acreditaram na possibilidade de se construir um projeto 
coletivo, e quero, nessa trajetória, enquanto Deputado do povo, honrar 
as propostas que apresentei durante a campanha eleitoral, entre elas a 
luta pela agricultura familiar, pela juventude, pela mulher, cuja semana 
é dedicada a elas, ao meio ambiente, aos movimentos sociais e sindicais, 
a participação popular, e claro, uma luta constante por uma educação de 
qualidade em nosso Estado. Mas, ao longo dos próximos discursos vamos 
detalhar um pouco mais estes projetos.
 Hoje, porém quero demonstrar minha grande preocupação 
enquanto professor Deputado com o início do ano letivo em nosso 
Estado. Desde a segunda-feira, dia 23, quando começaram as aulas, 
estou visitando algumas escolas e me trouxe grande preocupação à 
situação física das instituições, a falta da alimentação escolar, a limpeza 
precária, o atraso no início das aulas em algumas escolas da capital e do 
interior, a falta do transporte escolar para o deslocamento das crianças e 
principalmente, a ausência de professores em muitas salas de aula. Não 
porque estes faltaram ao dia de trabalho, mas porque não tem mesmo.
 Todavia, essa realidade é resultado de uma gestão passada 
com poucos investimentos na educação pública. Agora, o novo governo 
tem a missão de mudar esse quadro, e nós deputados, o compromisso 
de ajudar a recuperar a educação e garantir um ensino de qualidade para 
nossos mais de 74 mil alunos da rede estadual de ensino.
 Amanhã serão abertas as inscrições de mais um processo 
seletivo para contratação temporária de professor. É uma medida paliativa, 
claro, pois na verdade devemos iniciar já, as discussões para a realização 
de concurso público, para dar a garantia do emprego aos milhares de 
professores que aguardam uma oportunidade de ingressar no serviço 
público e contribuir para a melhoria dos índices educacionais do nosso 

 - Projeto de Lei s/n°, de 25/02/15, do Deputado Jorge 
Everton Barreto Guimarães, que “Institui no âmbito do Poder Executivo 
do Estado de Roraima o projeto social de formação, qualificação e 
habilitação profissional de condutores de veículos, denominado Carteira 
de Habilitação Cidadã e dá outras providências.”
 - Proposta de Moção de Pesar s/nº, de 25/02/15, do Deputado 
Soldado Sampaio, pelo falecimento dos policiais militares, Sargento 
Rinaldo Gomes de Oliveira, Tenente-Coronel José Roberto Viegas, 
Subtenente Raimundo Pena Barros e Soldado Lucas Henrique Souza 
Silva, respectivamente, em 02/01/15, 20/01/15, 25/01/15 e 25/01/15, 
nesta Capital.
 - Proposta de Moção de Pesar s/nº, de 27/02/15, do Deputado 
Oleno Matos, aos familiares do Senhor Dagmar Vieira Ramalho, 
membro fundador da Academia Roraimense de Letras, poeta, compositor, 
arranjador, radialista e servidor da Companhia de Águas e Esgotos de 
Roraima (CAER), pelo falecimento do mesmo, ocorrido no dia 26/02/15, 
na cidade de São Paulo (SP).
 - Proposta de Moção de Pesar s/nº de 02/03/15, do Deputado 
Brito Bezerra, aos familiares do Senhor Antônio Menezes da Silva, 
genitor da Governadora do Estado de Roraima, pelo seu falecimento, 
em 28/02/15.
 - Indicação s/nº de 02/03/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando providências, em caráter de urgência,na realização 
do seletivo para contratação temporária de professores e a divulgação de 
uma data para a realização de concurso público.
 - Indicação s/nº de 02/03/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando reforma, em caráter de urgência, e condições 
pedagógicas de funcionamento da Escola Estadual José Aureliano da 
Costa, situada na sede do Município de Cantá. 
 - Indicação s/nº de 02/03/15, do Deputado Evangelista 
Siqueira, solicitando normalizar, em caráter de urgência, o fornecimento 
de merenda escolar em todas as escolas da capital e interior.
 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS DO ESTADO: 
 - Ofício nº 061/15, de 12/02/15, da Diretora de Atividades 
Plenárias e Cartorárias - “TCERR” – Interina Maryjane Cavalcante 
Silveira, em anexo, cópia do Acórdão nº 041/14 – TCERR-Pleno.
 DIVERSOS:
 - Ofício Circular nº 02/15,de 25/02/15, do Defensor Público-
Geral Stélio Dener de Souza Cruz, encaminhando Relatório de Atividades 
de 2014, relativo às Ações da Defensoria Pública do Estado de Roraima.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – Senhor 
Presidente, era o que constava do Expediente.
 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 Izaias Maia - Senhor Presidente, senhoras 
e senhores deputados, bom-dia. Gostaria de cumprimentar e agradecer ao 
povo em geral, pois, estamos tentando,mediante canais de televisão, fazer 
com que o povo compareça às Sessões da Assembleia e parece que está 
surtindo efeito, pois o poder vem do povo e em seu nome será exercido.
 Gostaria em poucas palavras, não levará quinze minutos aos 
quais tenho direito,  pedir ao Presidente desta Casa, Deputado Jalser 
Renier, à Mesa Diretora e aos demais Parlamentares presentes para, se 
possível, fazermos um trabalho na região do Tepequém, principalmente 
na área das cachoeiras que estão sendo loteadas. Ninguém me disse, eu 
fui lá, tenho imagens, vou fazer uma edição dessas imagens e entregar 
à Presidência desta Casa,portanto peço para os Parlamentares que, 
realmente, amam este Estado, que foram eleitos por este Estado, defendam 
a Serra do Tepequém, como por exemplo, a cachoeira de Sobral, onde 
várias famílias se instalaram se apresentando como donos, estão loteando 
aquela área, cercando.Tenho imagens de casas construídas, barracos e tudo 
que você possa imaginar. E o pior de tudo, degradando e destruindo com 
acúmulo de  lixo, fezes humanas e tudo o que se possa imaginar. Então, 
gostaria de pedir a esta Casa e às demais autoridades, de uma forma geral, 
principalmente aos ligados ao meio ambiente, que fizessem alguma coisa 
porque além de se apresentarem como donos, estão vendendo para outras 
pessoas, transformando um ponto turístico, um patrimônio do Estado de 
Roraima, como a Serra do Tepequém, em uma favela. Esse é o pedido 
que faço a todos os parlamentares, não só aos da situação como aos da 
oposição também, para juntos defendermos os interesses da Serra do 
Tepequém, evitar que em pouco tempo, seja transformada em uma favela. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores Deputados, servidores desta Casa Legislativa, 
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parte da bancada do governo liderada pelo Deputado Brito Bezerra e a 
população espera muito da gente. E, eu digo só o trabalho, só o nosso 
posicionamento, o nosso gabinete funcionando que deixará mais claro 
qual o perfil do Deputado Sampaio enquanto parlamentar, seja ele situação 
ou oposição. E, nesse sentido eu quero trazer aqui, ao conhecimento 
dos colegas Deputados e já pedir o apoio quando transformar em lei 
uma proposta vinda do Executivo matéria de interesse da sociedade 
roraimense. E, fiz algumas Indicações ao Executivo e tenho outras sendo 
montadas como sugestão e, aquilo que couber de iniciativa do legislativo 
apresentarei nesta Casa agradando ou não o governo, porque a minha 
ideia aqui é agradar a sociedade. E, para isso temos o dever de buscar 
um entendimento e convencer o Executivo de encaminhar esta proposta 
e fazer uma discussão aqui com os demais colegas. Nesse sentido, eu fiz 
quatro Indicações que já estão tramitando nesta Casa, espero que chegue o 
quanto antes no Palácio. Já tive algumas conversas no Palácio, a primeira 
Indicação foi protocolada e trata-se da prorrogação do concurso para 
ingresso de novos soldados na Polícia Militar, há uma necessidade efetiva 
de aumento do efetivo da Polícia Militar, conversei com o Comandante 
da Polícia Militar, com o Chefe da Casa Militar, com a Governadora e 
há boa vontade do Governo de prorrogar o concurso e dependendo da 
questão financeira do Estado convocar uma nova turma de policiais para 
prestar segurança tanto na capital, quanto no interior a nossa gente. Essa 
foi a primeira Indicação.
 A segunda Indicação Deputada Aurelina foi a necessidade de 
fazermos um estudo e pedir ao Comandante da Polícia e a Governadora 
que nomeasse uma comissão mista formada por praças e oficiais tanto da 
União, quanto do quadro do Estado para discutir a ampliação do quadro da 
Polícia Militar. É preciso que os policiais em especial os praças possam 
ter uma acessão funcional na sua carreira. Hoje, um soldado da Polícia 
Militar penúria 12 anos como soldado para galgar a próxima promoção 
que é a Cabo e essa diferença de salário de uma classe para outra é menos 
de duzentos reais. É mais do que justo Senhores Deputados esse policial 
ter direito a uma acessão funcional. 
 A terceira Indicação foi solicitando da Governadora que 
baixe um decreto nomeando uma comissão formada pelo IPER, pela 
PROGE, pela Polícia Militar e Corpo de Bombeiros e pelas entidades que 
representam os policiais para tratar da Lei Previdenciária dos Policiais 
e Bombeiros Militares como prevê a Constituição Federal e Estadual, 
pela particularidade de sua carreira tem direito constitucional de uma 
Lei Previdenciária diferenciada dos demais servidores, por exemplo, o 
servidor contribui 35 anos para se aposentar, o servidor militar contribui 
30 anos. O servidor civil às vezes com problema de saúde consegue ser 
remanejado para outra atividade e desenvolver um bom trabalho, o policial 
militar por exigência da carreira, as vezes com problema  de saúde ele não 
é aproveitado em outra função, por isso que nós queremos que as vezes o 
policial pode até não servir para policiamento de rua, mas ele pode fazer 
um bom serviço administrativo, e todas essas matérias são tratadas na lei 
previdenciária, inclusive tem uma PEC aprovada nesta Casa, discutida 
com o apoio do Deputado Chagas, que aqui representa também a polícia 
militar com o nosso apoio, oferecendo prazo para encaminhar a esta Casa 
uma proposta de Lei Complementar tratando da lei previdenciária dos 
policiais e bombeiros militares, conversei com a governadora e com o 
comando da polícia militar, já está agendado  com o comando do Corpo 
de Bombeiro para que ainda neste semestre seja encaminhado essa lei 
previdenciária, haja vista que mais de 20 policiais estão inapto para a 
atividade policial, e continuam recebendo na folha de pagamento da PM, 
como se estivesse  na ativa, correndo o risco de recorrer em improbidade 
administrativa nos comando das corporações... o policial não pode ficar 
sem receber, mas o IPER não reconhece a aplicação da lei do trabalhador 
civil, então, se faz necessário uma certa urgência em aprovar essa lei, 
mas para isso ela tem que chegar a esta Casa, espero contar com o apoio 
dos senhores Deputado. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos - Só para 
esclarecer, e seguindo a linha do seu raciocínio, quero informar que na 
semana passada, o governo do Estado, através da SEGAD, reconheceu a 
necessidade e homologar o concurso para soldado PM, haja vista que o 
concurso tem a sua história desde 2013, mas dentro do processo não foi 
encontrado nenhum ato normal de homologação, e esse ato aconteceu 
no dia 23, a Secretaria publicou o ato de homologação reconhecendo 
os efeitos do concurso, a contar a partir do dia 17 de julho de 2013, ou 
seja, nós ainda temos até o dia 17 de julho para que a governadora possa 
chamar mais essa turma de soldado e principalmente possibilitando, no 
futuro se for o caso, o atendimento do que foi encaminhado por Vossa 
Excelência que é o pedido de prorrogação.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio continua. – O Deputado 
Oleno tem conversado tanto com o comando como com a Governadora, 

Estado.
 Estive reunido com a Secretária Estadual de Educação 
professora Selma Mulinari e discutimos as demandas. Vi como é grande 
a herança recebida. E infelizmente, não é uma boa herança. Porém, 
agora vivemos um novo momento, uma nova gestão e os desafios estão 
postos. Não dá para transferir responsabilidades. A batata está assando 
em nossas mãos. O abacaxi tem que ser descascado. Nos próximos dias a 
comissão de educação, da qual sou vice-presidente – uma conquista para 
nossa categoria, vai começar uma série de conversas com os técnicos da 
secretaria estadual de educação e desporto, além dos responsáveis pelas 
ações para que busquemos juntos uma saída urgente deste período de 
dificuldades que estamos vivendo.
 E tudo isso sem falar no sustentáculo do processo educacional 
que é o professor juntamente aos demais trabalhadores em educação. 
Aqueles que fazem acontecer o processo educativo, mesmo com todas as 
adversidades vividas. Aqueles que juntamente com o aluno em sala sofrem 
com o calor imenso das 3 horas da tarde, pois o ar condicionado na maioria 
das escolas não funciona e os ventiladores estão em situação precária. 
As reformas do governo passado eram feitas, mas a parte elétrica, na sua 
maioria, não era contemplada. Prova disso são as inúmeras denúncias 
veiculadas na imprensa local.
 Senhor Presidente, nobres colegas, para que tais situações 
sejam superadas é necessário que juntemos esforços para buscar 
saídas, e enquanto professor Deputado, gostaria de reafirmar o meu 
comprometimento com esta causa, defendendo além de uma escola melhor 
para o aluno, a valorização dos trabalhadores em educação.
 E isso passa, por exemplo, pela aprovação das emendas da 
lei 892/2013, que trata do plano de cargos, carreiras e remunerações dos 
profissionais da educação, o que impede o tão esperado enquadramento 
dos servidores e consequentemente trazendo prejuízos financeiros e de 
progressão na carreira profissional.
 Reafirmo também meu desejo de lutar, em parceria com o 
Governo do Estado e toda esta Casa, pela incorporação da Gratificação 
de Incentivo à Docência, a GID, ao salário dos professores. Matéria que 
também fez parte dos compromissos de campanha da Governadora Suely 
Campos no segundo turno.
 Por fim, quero conclamar todos os nobres pares para não 
medirmos esforços no sentido de buscarmos mecanismos para que a 
educação do nosso Estado venha a ser referência a nível regional e porque 
não dizer nacional, mas não só uma escola e sim as quase 400 que temos 
em Roraima, porque defendo uma educação igual para todos e todas. Eu 
creio nisso e vou lutar por isso.
 E nesta crença comungo com o pensamento do grande educador 
Paulo Freire que norteou minha vida como acadêmico e norteia como 
professor e norteia a vida de tantos e tantas que sonham com uma educação 
de qualidade: “Se a educação sozinha não transforma a sociedade, sem 
ela tão pouco a sociedade muda”. Obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio -  Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores desta Casa, cidadãos presentes 
nas galerias, lideranças de movimentos sindicais e trabalhadores como um 
todo o meu bom dia, sejam bem-vindos a Casa do povo, esperamos que 
seja de fato a Casa do povo Deputado Evangelista, a Casa da educação, 
saúde, segurança porque esse é o objetivo do legislativo. Senhoras 
e Senhores Deputados, nós passamos quatro anos na oposição, eu o 
Deputados Brito Bezerra, Mecias de Jesus e Gabriel Picanço, fizemos 
o nosso papel fomos bastante combativos. E fomos para o pleito das 
eleições de 2014 e lá nós defendemos uma candidatura em 1º turno com 
a Senadora Ângela Portela e depois com a Senhora Suely Campos no 2º 
turno, porque nós queríamos mudança e, hoje, é responsabilidade nossa 
esse governo dar certo. 
 Tenho andado nas ruas, conversado com as pessoas e elas nos 
fazem um desafio, Deputado Sampaio você, o Deputado Brito e tantos 
outros que faziam oposição foram muito bons, vocês enfrentavam, iam 
de encontro às demandas do povo. E agora, vocês no Governo como 
iram se comportar? Nós éramos da oposição e não acreditávamos 
naquele governo, nós orientamos os nossos eleitores a votar na Senhora 
Suely Campos, pois acreditamos que pode dar certo. Mas, as pessoas 
não acreditam, estão muito desconfiados na classe política. Você virou 
candidato, a idéia é que nenhum prestar, a classe política toda é ladrão. 
Essa é a leitura que é feita por boa parte da população e se materializa nas 
pesquisas dessa Casa Deputada, quando algo em torno de 80% não acredita 
na classe política e nem nos Deputados que estão aqui. Assim foi durante 
os quatro anos que se passaram, mas só o tempo e os exemplos que vão 
mostrar o nosso comportamento. Eu faço parte da base do governo, nós 
construímos um bloco com algumas afinidades ideológicas e de cunho 
partidário, eu, os Deputados Oleno Matos, Evangelista Siqueira, fazemos 
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lutas passadas pelo Deputado Brito, pois o vimos, muito democraticamente, 
com muita sabedoria conduzindo as discussões desta Casa. Ninguém viu o 
Deputado Brito subir neste Plenário para defender o emprego de parente. 
Ninguém viu o Deputado Brito vir defender a nomeação do Pizzolatti, até 
porque agora, em Brasília, o Governo montou uma equipe extremamente 
competente, pois lá tem o Pizzolatti, o ex-Senador Morazildo, o Senador 
Telamário, a Senadora Ângela, pois estou vendo com muito otimismo, 
Deputado, esse quadrilátero competente. Acho que Vossa Excelência tem 
tido sabedoria em conduzir a sua caminhada nesta Casa. Eu sei que é muito 
difícil conduzir como líder, sei das dificuldades, mas sei, também, que 
Vossa Excelência tem demonstrado ser sábio, paciente e companheiro. Eu 
não pediria, neste meu agradecimento público aos meus colegas que me 
deram a confiança de conduzir este trabalho. Muitos que não conhecem 
diziam: O Deputado Geroge não vai deixar a 3º Presidência para ser Líder 
de grupo, só que muitas dessas pessoas embora me conheçam, não tem 
acompanhado a minha caminhada. Foi a mesma coisa quando eu ganhei 
a eleição, muita gente dizia: Deputado, fique na Câmara que lá o Senhor 
está seguro. Senhoras e Senhores, eu dizia que meu compromisso é com 
as pessoas que confiam em mim, é com o povo de Roraima e não com 
cargo e, por isso renunciei e assumi o meu mandato de Deputado. Passei 
o que passei, mesmo que eu não tivesse voltado, eu tenho certeza que se 
alguém tivesse me perguntado hoje “ Deputado o Senhor se arrependeu”? 
Eu diria, não. Eu acho que política não pode fazer, preso a cargo. Política 
a gente faz com sentimento de transformação, com coragem, e mesmo 
quando as pessoas dizem que você está errado, você diz que está certo e 
se lá na frente, se estiver errado tem que ter a humildade de reconhecer 
que estar errado, mas se estiver certo, certamente você mais respeitado 
pelas decisões que toma.
 Então, quero deixar registrado aqui nessa manhã de hoje, para 
que não paire nenhuma dúvida sobre a minha decisão. A minha decisão 
realmente foi de construir um momento novo nessa Casa, um movimento 
de bloco. Um movimento onde a própria oposição também compreendeu 
a importância de se formar bloco. Eu acho que o Brasil está tendo essa 
dimensão desses ventos democráticos. Tenho certeza que os líderes dos 
blocos pensam dessa forma, mesmo sendo o bloco majoritário, um dos 
menores, mas entendo que ação democrática, a ação de responsabilidade 
com esse Poder, é maior que essa questão de você se prender a cargo.
 Então, não tenho dúvida que a minha decisão foi uma decisão 
certa e por isso tomei essa decisão.
 Então, quero nesta manhã deixar esse registro e dar um aparte 
ao líder Brito, que muito me honra ser o líder do Governo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
– Deputado George Melo. Primeiramente quero agradecer a Vossa 
Excelência pelas referências feitas a mim e dizer também que eu tenho 
respeito e sei que Vossa Excelência conduzirá o bloco dos 16 com muita 
competência, coerência e acima de tudo, conduzirá esse bloco de maneira 
a atender as expectativas do povo do nosso Estado, no que diz respeito as 
votações e encaminhamentos de projetos que irão atender as demandas 
mais urgentes dos segmentos da sociedade.
 Quero dizer a Vossa Excelência que estou aqui com muito 
honra na liderança do Governo e vou defender todas aquelas ações 
do governo que realmente irão atender o nosso povo. As ações que 
realmente compreendem do Poder Executivo e que já estão sendo tomada 
pela Governadora Suely. Acredito que nós já tivemos muitos avanços. 
O hospital de Rorainópolis atendendo, fazendo cirurgias, o direito 
constitucional de todos os poderes sendo obedecidos pela Governadora. 
Quando o duodécimo chega na conta dos Poderes todos os meses, eu 
sei que é uma obrigação, mas antes não estava sendo feito e agora a 
Governadora está mantendo em dias, mesmo diante das dificuldades 
financeiras do nosso Estado. Acabamos de tirar o nosso Estado do CADIN 
com um débito de 36 milhões que o Estado t5inha. Hoje nós estamos 
adimplentes e podemos receber recursos federais. O governo do estado 
está trabalhando em todos os seguimentos, temos apenas dois meses de 
governo, mas várias ações já podem ser vistas e garanta a Vossa Excelência 
que iremos trabalhar com muita clareza e sobretudo, respeitando os pilares 
básico da administração p0ública que é a transparência e o atendimento 
com muita clareza em todas as demandas.
 Estaremos nessa Casa sempre, trabalhando para 1que o governo 
do Estado honre os compromissos de campanha, que a governadora com 
todas essas ações imediatas já acenda as esperanças do nosso povo, até 
mesmo daqueles que não confiaram o voto a nós.
 Quero dizer a Vossa Excelência que trabalharemos junto aqui. 
Vossa Excelência como líder do grupão, e eu na liderança do governo, 
estaremos unidos para trabalhar pelo povo do nosso Estado, essa é a nossa 
pretensão. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Chico Mozart – 

é um defensor dessa prorrogação, é um grande conhecedor do direito, 
ajudou a fazer uma discussão jurídica da legalidade da prorrogação então, 
há todo um amparo e a boa vontade política, bem como dos Deputados: 
Sampaio, Evangelista, Mecias e Gabriel, todos os Deputados desta Casa 
tem interesse, até porque  estamos tratando de segurança do Estado.
 Outra indicação que eu fiz foi a necessidade... Maria Ferraz 
de nós transformarmos essa ajuda de combate a pobreza e a miséria no 
nosso Estado de Roraima, hoje, através do crédito social, que muda de 
nome, figura e formato de acordo com  o Governante do momento, eu 
estou fazendo uma indicação ao Governo do Estado que o crédito social e 
outras políticas públicas de combate a miséria e a pobreza passe  a ser uma 
política de Estado, independente de quem seja o Governante, que o Estado 
passe a ter uma política clara com controle social para combater a miséria 
e a pobreza, muita gente entende que o vale solidário é uma esmola, que 
vicia o cidadão, esse não é o objetivo, nem pode ser o objetivo do crédito 
social, na minha indicação eu sugiro ao executivo que possamos criar 
um fundo, ou aproveitar o fundo já existente, que é de assistência social, 
e através desse fundo remanejarmos para esse fundo outros recursos 
no âmbito do Estado e até mesmo buscar outros recursos no Governo 
Federal, nos bancos privados, ONGS, Embaixada e Países para aumentar 
o volume de recursos desse fundo para que de fato possamos combater a 
fome e a miséria no nosso Estado de Roraima. Agora, é preciso atrelarmos 
políticas públicas para tirarmos essas pessoas do estado de pobreza as 
pessoas que dependem do Vale-Solidário e do Bolsa família. Eu proponho 
que nesse fundo haja, também, políticas de ação social, Deputado Oleno, 
que possamos ter nesse fundo, cotas na Universidade Estadual, nas escolas 
técnicas do Governo do Estado, designando um percentual de cotas e vagas 
para essas pessoas que precisam e são beneficiadas pelo Crédito Social, ou 
seja, qual for o nome. Eu proponho, também, que esse fundo tenha controle 
social, que possamos ter um zero oitocentos, um conselho de pessoas que 
fiscalizam o fato. Estamos vendo aí a boa vontade do Governo que cancelou, 
temporariamente, o Vale Solidário, que vai repor o que foi colocado pela 
Governadora, pela Secretária, que vai fazer um levantamento, pois já foi 
constatado que pessoas que se beneficiavam do Vale-Solidário não tinha 
necessidade nenhuma e hoje, nesse recadastramento, as pessoas vão lá e de 
maneira espontânea, preenche uma ficha e aí fica a pergunta: Será que tem 
eficiência suficiente para saber se aquele cidadão que está preenchendo a 
ficha vai colocar as informações verdadeiras? Então, se criarmos aqui um 
controle social, uma ouvidoria, um (0800), com certeza a população vai 
denunciar. A nossa ideia é criar, de fato, políticas públicas do Estado, não 
de Governo, de combate a fome e a miséria no nosso estado de Roraima, 
para isso, precisamos alocar mais recursos. Não vamos imaginar que o 
Crédito Social será suficiente para manter a população devido à situação 
do Estado, é preciso buscar outras fontes de recursos, promovendo melhor 
qualidade de vida para o povo. Então, essas são algumas indicações que 
nós fizemos ao Governo do Estado enquanto base aliada. Estamos indo 
levando essas preocupações aos Secretários, sugerindo essas ideias e assim, 
senhoras e senhores, que vou me comportar e vou pautar o meu mandato, 
pois mesmo fazendo parte da base do Governo, temos o dever de acertar, 
orientar o governo, criticar quando estiver errando. Será assim o meu 
comportamento aqui nesta Casa, assim como dos Deputados que compõe 
a base. Sabemos o tamanho da responsabilidade e estamos aqui para ajudar 
o Governo a acertar. Essa é a nossa vontade. Obrigado.
 O Senhor Deputado George Melo–Senhor Presidente, Senhoras 
e Senhores Deputados, quero cumprimentar, em nome de todos, a minha 
Presidente, Ex-Vereadora Lurdinha, com a qual eu aprendi muito e para 
mim é uma honra ter a Senhora aqui neste Plenário. Quero, aqui, me dirigi 
ao Presidente Jalser, demais Deputados, estou vindo aqui nesta manhã de 
hoje agradecê-los pela confiança de me conduzirem a liderança do Bloco. 
Essa indicação que tanto o Deputado Chico Mozart, essa liderança que 
tanto m e honra e que já fazia parte de um trabalho que foi começado bem 
atrás e que nós conseguimos materializar com a força desse grupo, nesta 
Sessão. Diante disso, quero manifestar o meu desejo por uma legislatura 
profícua, atuante, positiva e que represente os anseios do povo. Dessa 
gestão, Deputado Jalser, podem falar o que quiserem, mas é uma gestão 
que veio para mexer com o sentimento da população. A gente vê nas suas 
primeiras ações como Presidente e com apoio desse grupo, Vossa Excelência 
conseguiu montar comissões nas férias para acompanhar o trabalho desse 
novo Governo, pois conseguimos colocar mais policiais nas ruas, sei que foi 
com um esforço grande de todos. Como Casa Legislativa nós tínhamos uma 
espinha na garganta e conseguimos, finalmente, acabar com os servidores 
efetivados sem concurso e isso tem mexido com o íntimo da população 
que está acreditando nesta Casa. Eu não tenho dúvida que as ações desta 
Casa estão sendo mais transparente e nós não podemos negar que, como 
eu disse no início, podem falar o que quiserem, mas essa gestão está sendo 
vista com outros olhos pela população. Aqui quero destacar, também, as 
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Presidente que envie o nome para a Presidência da Assembleia Legislativa
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões 
em conjunto analisem e emitisse parecer ao Projeto de Lei nº 003/14, bem 
como analisar o nome dos candidatos à vaga de 3º Vice-Presidente da Mesa 
Diretora desta Casa, em razão da renúncia do Deputado George Melo.
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Dou por reaberta a 
Sessão. Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura de 
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Chico Mozart manifestando 
o interesse de concorrer a cargo de 3º Vice Presidente da Mesa Diretora. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – (Lido 
Requerimento)
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Esta Mesa Diretora 
pergunta se algum outro Parlamentar deseja fazer inscrição para concorrer 
a eleição da 3º Vice Presidência da Mesa Diretora desta Casa. 
 Como não há nenhum outro Deputado que deseje fazer, o 
Deputado Chico Mozart, será o nome indicado pelo plenário desta Casa 
para ocupar o cargo de 3º Vice Presidente tão logo anuncie a votação. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura de 
proposta de Moção de Pesar aos familiares dos policias militares: Sargento 
Reinaldo Gomes de Oliveira; Tenente Coronel José Roberto Vieira; Sub 
Tenente Raimundo Pena Barros e Soldado Lucas Henrique Souza, de autoria 
do Deputado Sampaio.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) –( Lida Moção 
de Pesar).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Estendo a Moção do 
Deputado Oleno Matos aos familiares do Senhor Dagmar Vieira Ramalho, 
membro fundador da Academia de Letras, poeta, compositor, arranjador, 
radialista e servidor da Companhia de Água e Esgoto de Roraima pelo 
falecimento do mesmo ocorrido no dia 26 do corrente ano na cidade de 
São Paulo.
 Coloco em discussão a Moção de Pesar.
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco em 
votação. A votação será simbólica, os Senhores Deputados que concordarem 
com a Moção de Pesar permaneçam como estão.
 Dou por aprovada Moção de Pesar.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a Moção de 
Pesar apresentando pelo Deputado Brito Bezerra aos familiares do Senhor 
Antonino Meneses da Silva, genitor da Governadora do Estado de Roraima 
pelo falecimento no dia 28 de fevereiro de 2015 no Hospital Geral do Estado 
de Roraima.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – (Lida a 
Moção de Pesar).
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Em discussão a Moção 
de Pesar.
 Não havendo nenhum Deputado que queira discutir, coloco em 
votação. A votação será simbólica, os Senhores Deputados que concordarem 
com a Moção de Pesar permaneçam como estão.
 Dou por aprovada Moção de Pesar.
 Informamos aos Senhores Deputados que foi apresentado o 
nome do Deputado Francisco Mozart, para concorrer a vaga.
 Coloco em votação o nome do candidato e solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que chame o nome dos Senhores Deputados para 
votação secreta.
 Temos uma cédula assinado pelo Senhor Presidente e pelos 
Senhores Primeiro e Segundo Secretários, com Sim, Não e Abstenção. 
Os que concordarem com o nome do Deputado Chico Mozart para ser o 
terceiro Vice- Presidente na Assembleia Legislativa votam “sim” e os que 
não concordarem votem “não”.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu - Pede Questão de Ordem - 
Gostaria de pedir ao líder do bloco Deputado George Melo que orientasse 
nosso grupo a favor do Deputado Chico Mozart companheiro, amigo, pessoa 
integra, foi um grande parceiro e a gente ta feliz em tê-lo na Mesa.
 O Senhor Deputado George Melo -Pede Questão de Ordem - 
Eu peço aos colegas que vote em nosso amigo Chico Mozart, indicação 
do líder, como disse o Deputado Xingu, Deputado Mozart tem nos 
surpreendido com a extrema humildade, essa forma serena de tratar os 
colegas. Deputado Mozart a indicação do seu nome a grande maioria já 
vinha trabalhando conjuntamente com você sem mesmo você saber, tenho 
certeza que será muito bem representada essa terceira Presidência nessa 
gestão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Esta Presidência, 
pede apoio dos Senhores Deputados por se tratar de um jovem, uma 
pessoa que tem responsabilidade com seu mandato, conheço o Senhor 
há muitos anos, sei do seu carinho com sua família, sei da maneira como 
conduz seus amigos, tenho certeza que ele haverá de suprir com absoluta 

Obrigado Deputado George Melo, agradecer a presença de todos, da minha 
tia Lurdinha, minha mãe que estar aqui hoje, e pela primeira vez usando 
o microfone como o Deputado disse. Queria dizer George que o Senhor 
foi escolhido como nosso líder pelo seu trabalho, pela sua capacidade 
de fazer acordos, de resolver problemas, assim como o Deputado Brito, 
líder do Governo, pessoa que eu admiro, meu amigo que passou quatro 
anos na oposição e voltou para essa Casa com uma votação expressiva.;
 Eu como parlamentar, não poderia deixar passar em branco 
essa reivindicação do salário da saúde. Fiz minha campanha basicamente 
defendendo a educação, onde eu atuo. Só quem tem um pai que é da saúde, 
um pai que tem ais de 30 anos de serviços prestado no Estado, sofre esse 
mesmo problema, salário da saúde atrasado. E eu gostaria Deputado 
Brito que o nosso grupo, juntamente com a base do governo pudéssemos 
resolver isso, essa situação tão precária que passa hoje. A gente sabe que 
todo começo é difícil, a governadora pegou o governo no começo. Então, 
gostaria que juntos, pudéssemos resolver esse problema, porque a saúde 
é o esteio do nosso Estado. Esse era o meu registro. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor deputado Jânio Xingú – Deputado 
George Melo, quero aqui demonstrar aos meus colegas o seu ato de 
grandeza quando renunciou o cargo da Mesa Diretora como o terceiro 
vice-Presidente para assumir a liderança do blocão. Isso demonstra o 
tamanho da sua humildade e do seu compromisso com os seus pares. Nós 
que após a eleição para o governo, primeiro e segundo turno, entramos 
em uma batalha grande que foi almejar a mesa diretora deste poder, 
conseguimos esse feito. Estamos unidos, não para criar constrangimento 
ao governo, aos colegas que estão na base do governo, porque nós também 
já fomos da base no passado. Não estamos aqui atrelado agrupo “A” e 
nem “B”, nós temos aqui um servidor que é nosso amigo, nosso irmão o 
Deputado JalserRenier. Somos um grupo independente e essa posição em 
iodo atônica nossa para que possamos tocar em frente todos os projetos 
que sejam de interesse da população de Roraima.
 Quero dizer que o Senhor terá o meu apoio, do seus 
companheiros, vá em frente que essa empreitada não é só sua, é nossa 
também. Tenho absoluta certeza que o senhor terá todo êxito.
 O Senhor Deputado George Melo continua. – Para finalizar, 
quero parabenizar os Deputados Xingú e Chico Mozart. Deputado 
Xingú foi extremamente cirúrgico, era isso que eu iria falar Líder Brito, 
certamente o nosso grupo, embora algumas pessoas tenha falada oposição. 
Oposição não, somos um grupo independente e que nós damos suporte 
a essa Casa, ao Presidente Jalser. Então os projetos que vierem para esta 
Casa e forem para a sociedade, certamente nós tomaremos uma posição 
favorável. Quando o projeto não tiver um interesse do povo de Roraima, 
até porque o governo da governadora Suely foi denominado governo do 
povo. Então se não for de interesse do povo, certamente eles não vão 
reclamar das decisões negativas, porque não é a favor do povo.
 Então, certamente teremos esse cuidado de a cada demanda 
nós iremos se posicionar, e certamente nós teremos o discernimento que 
o povo de Roraima certamente vai aplaudir. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) – quer reportar-me ao 
Deputado, parceiro e amigo George Melo que tem feito um excelente 
trabalho nesta Casa, pela lealdade, pela  maneira que conduz as suas 
relações e pelo respeito que tem com seus amigos, eu quero dizer a Vossa 
Excelência  que o papel que Vossa Excelência assume é um papel de muita 
responsabilidade,  dirigir um bloco não é um trabalho fácil, porque são 
muitas cabeças com pontos de vistas diferentes, que muitas das vezes não 
convergem para aquilo que Vossa Excelência pretende apresentar, mas 
como nós somos uma Casa de Leis onde todo Deputado tem autonomia e 
autoridade para apresentar o seu ponto de vista, Vossa Excelência vai saber 
administrar com maestria e competência esse novo grupo. Muito obrigado!
 Anuncio para a pauta da Ordem do Dia: Projeto de Lei nº 
003/14, que “Altera as leis 840, de 18/01/12 e 925, de 13/09/13, que 
“Dispõem sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e 
Remuneração do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima e dá 
outras providências”, de autoria do Ministério Público de Contas; Moção de 
Pesar nº 001/15, pelo falecimento dos policiais militares, Sargento Rinaldo 
Gomes de Oliveira, Tenente-Coronel José Roberto Viegas, Subtenente 
Raimundo Pena Barros e Soldado Lucas Henrique Souza Silva, ocorridos, 
respectivamente, em 02/01/15, 20/01/15, 25/01/15 e 25/01/15, nesta Capital; 
Moção de Pesar nº 002/15, aos familiares do Sr. Dagmar Vieira Ramalho, 
membro Fundador da Academia Roraimense de Letras, Poeta, Compositor, 
Arranjador, Radialista e Servidor da Companhia de Águas e Esgotos de 
Roraima (CAER), pelo falecimento do mesmo, ocorrido no dia 26/02/15, 
na cidade de São Paulo-SP; Moção de Pesar nº 003/15, de 02/03/15, aos 
familiares do Senhor Antonino Menezes da Silva, genitor da Governadora 
do Estado de Roraima, pelo seu falecimento, em 28/02/15. 
 O Deputado ou Deputada que deseje concorrer a vaga de 3º 
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próxima terça-feira. Então, eu gostaria já de comunicar aos Deputados 
Sampaio, Chagas, Odilon e Valdemir dessa mudança de data da reunião, 
que seria hoje, mas será na próxima terça-feira. Eu espero que todos 
se façam presentes para que a gente possa tratar dos assuntos que são 
importantes para a Segurança Pública de nosso Estado.
 Eu quero, também, Senhor Presidente, ser solidário aos 
profissionais de enfermagens, com relação à questão salarial deles. Meu 
gabinete está aberto para todos os profissionais e servidores públicos 
do Estado, que se sentirem injustiçados e que queiram fazer algum tipo 
de demanda. Ontem, numa entrevista na 93 FM de falar da questão do 
fechamento da Policlínica Cosme e Silva em relação ao atendimento 
de especialistas. É algo que vem sendo feito há muito tempo. E nós 
gostaríamos que a Comissão de Saúde se pronunciasse junto ao Governo 
do Estado para saber a motivação da suspensão, já que vai deixar de 
atender a população que já sofre com vários atendimentos na saúde 
pública de nosso Estado. Bem como, eu irei encaminhar para a Comissão 
de Saúde uma denúncia que eu recebi esse final de semana referente ao 
fechamento do Hospital de Caracaraí pela vigilância sanitária. E pelas 
péssimas condições de trabalhos que os servidores estavam tendo. A 
falta de profissionais médicos. E eu vou encaminhas para que a comissão 
também adote as providências necessárias.
 Eu quero parabenizar o Deputado Francisco Mozart pela 
eleição merecedora, pela sua competência e pelo que tem demonstrado 
nesta Casa. Desejo-lhe uma boa gestão. E quero mandar um abraço 
para todas as mulheres em virtude da semana em comemoração ao Dia 
Internacional da Mulher. Obrigado.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Eu gostaria de informar 
aos Deputados e a todos os profissionais de saúde que diante da demanda 
da data de pagamento aqui, eu conversei com o Secretário de Fazenda. 
E apesar desse recurso ser todo gerido pela Secretaria de Saúde, eles 
já entraram em contato. E o pagamento dos profissionais de saúde será 
efetuado no dia do corrente mês. Foi a informação dada pela Secretaria 
do Estado da Fazenda.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Eu quero comunicar 
aos Senhores Deputados que, de acordo com a posição desta Casa e de 
acordo com a flexibilidade deste Mesa em razão dos Deputados Brito 
Bezerra, líder do bloco; Deputado Mecias fazerem algumas alterações 
nas mudanças das comissões especiais, a Comissão Especial que vai 
analisar o Presidente da FEMAR, o Senhor Ronaldo Marcílio Santos 
está composta pelos Deputados: Jânio Xingu, Jorge Everton, Zé Galeto, 
Mecias de Jesus e Evangelista Siqueira.
 Todas as comissões serão publicadas hoje no Diário Oficial 
e amanhã os Deputados das comissões se reunirão e me apresentarão 
presidente e relator para que na próxima semana já vamos iniciar a 
sabatina dos indicados. Será também o Doutor Aurélio Tadeu Menezes 
Cantuário Júnior, indicado para exercer o cargo de Procurador do Estado. 
A comissão foi criada pela Deputada Lenir Rodrigues, pela Deputada 
Angela Águida, Coronel Chagas, Oleno Matos e Evangelista Siqueira. 
 Alguma dúvida sobre os indicados, Deputado Brito?
 Passamos a terceira indicação e sabatina da Agência de 
Defesa Agropecuária do Estado de Roraima, que serão compostas pelas 
Deputadas Lenir Rodrigues, Angela Àguida e Deputados Coronel Chagas, 
Brito Bezerra e Odilon Filho.
 Junta Comercial que tem a frente daquela instituição o Senhor 
Ubirajara Rodrigues. Valdenir Ferreira, Zé Galeto, Coronel Chagas, 
Odilon Filho e Izaias Maia. Bem como o DETRAN, tem como presidente 
o Senhor Jucelino Kubistchek, composta pelos Deputados: George 
Melo, Coronel Chagas, Jânio Xingu, Oleno Matos e Gabriel Picanço. 
Estou fazendo apenas uma revisão para que não fique nenhuma dúvida 
em relação à publicação que será feita hoje e não sofrerá mais nenhuma 
avaria em razão do anúncio aqui em Plenário.
 A Comissão que vai analisar a resolução que criou a Comissão 
Externa para nos termos do Artigo 269 e 271 do Regimento Interno 
analisar a indicação do nome da Senhora Lauene Silva Santiago para 
exercer o cargo de presidente do ITERAIMA e para exercer o cargo de 
Presidente Iate, nos termos do Artigo 33, o Senhor Lourenes Cruz do 
Nascimento. A comissão é composta pelos Deputados: Marcelo Cabral, 
Dhiego Coelho, Aurelina Medeiros, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira. 
 Será também a comissão criada para acompanhar e analisar 
junto ao Poder Executivo, possíveis irregularidades existentes 
programadas pelo crédito social, suspenso por 90 dias pelo Governo do 
Estado, através do decreto 18276 alínea E. A comissão havia sido criada 
por mim quando nós estávamos em recesso. E não havia por parte do 
Governo do Estado ainda indicado a liderança do Governo ou criação 
de bloco parlamentar. Todavia, esta presidência entende e flexibiliza 
os nomes dos Deputados: Gabriel Picanço e Evangelista Siqueira. A 

eficácia essa lacuna que tivemos com ausência do Deputado George Melo. 
Portanto, peço com muita humildade no coração que os Deputados votem 
favoráveis.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a Chamada 
nominal dos Senhores Deputados para votação.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – (Procede 
à chamada) 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Convido os Senhores 
Deputados Masamy Eda e Evangelista Sequeira para atuarem os 
escrutinadores. 
 Declaro eleito o Deputado Chico Mozart com 17 votos “sim” 
e um voto “não” para o cargo de terceiro vice-presidente desta Casa.
 Deputado Mozart se Vossa Excelência quiser fazer uso da 
Tribuna.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Senhor Presidente, 
Senhores Deputados, quero agradecer o voto a mim confiado, e dizer ao 
Deputado George que farei o melhor de mim para preencher a lacuna que 
ele deixou, amizade e companheirismo é uma virtude que tenho e varei 
de tudo para dá o melhor de mim nesta Casa e somar com os demais os 
interesses do Estado. Muito obrigado.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Informo que o Deputado 
Chico Mozart cumprirá o mandato da Mesa, conforme definição apresentada 
pelos Senhores Deputados, Vossa Excelência terá dois anos de mandato 
e terá o direito de candidatasse por mais dois anos quando terminar o 
mandato de Vossa Excelência.
 Não havendo mais matéria para ordem do dia, passamos para 
o expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra – Senhor Presidente, quero 
convidar para uma reunião aqui no Plenário desta Casa às 15 horas os 
membros da Comissão de Industria e Turismo os Senhores Deputados 
Valdenir Ferreira, Jânio Xingu, Isaias Maia e Zé Galeto e os membros da 
Comissão de Meio Ambiente os Senhores Deputados Gabriel Picanço, 
Masamy Eda, Mecias de Jesus, George Melo e Jânio Xingu. Quero 
esclarecer a Vossas Excelências que os convidados de outras instituições 
são o Prefeito Rorainópolis Adilson Asa, o Presidente Interino da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente de Recursos Hídricos Rogério 
Martins, Presidente da Associação de Madeireiro de Indústria e Comercio 
do Estado – AMATER, o Senhor Oneber Queiroz, o Senhor Presidente do 
Sindicato de Industria Madeireira Laminados e Compensados de Roraima, 
Senhor Laerte Ostrich e o Senhor Ivis Sueslen, Diretor Geral da Fitma 
Manejo Florestal do Brasil.
 Senhor Presidente e Senhores Deputados, essa reunião é para 
que nós da Comissão de Industria e Comércio possamos encaminhar para 
o governo do Estado a real situação da industria da madeira no Estado 
de Roraima, portanto, vamos debater alguns assuntos e encaminhar as 
soluções para o governo do Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor Presidente, 
a Comissão de Educação recebeu da Educação e Cultura Desporto e Saúde, 
do Sindicato dos trabalhadores de enfermagem, e já é de conhecimento 
de toda Comissão, como sou Presidente interino, gostaria de convocar 
os demais membros Deputados Masamy, Chico Mozart, Mecias de Jesus, 
hoje as 16 horas no meu gabinete para que possamos ouvir a categoria 
com relação as reivindicações que já é de conhecimento de todos.
 O Senhor Deputado Masamy Eda – Senhor Presidente, 
gostaria de deixar registrado faço parte das duas Comissões e hoje tem a 
Comissão do Deputado Brito no mesmo horário, e peço a Vossa Excelência 
que colocasse para às 17 horas.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu – Gostaria de saber de Vossa 
Excelência como ficou as Comissões Especiais que vão sabatinar os 
presidentes de autarquia e fundações de empresas de economia mista, seus 
nomes foram enviados para Mesa para que a Mesa pudessem adequar as 
Comissões e se hoje Vossa Excelência  vai fazer uma nova portaria para 
que as Comissões possa funcionar.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, quero 
convidar os membros da Comissão de Justiça e Redação Final, Jorge 
Everton, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Oleno 
Matos, para após a Sessão a gente possa nos reunirmos para colocarmos 
em ordem a nossa Comissão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Quero comunicar aos 
Senhores Deputados, em resposta à indagação feita ao Deputado Xingu, 
mas antes, passo a palavra ao Deputado Jorge Everton.
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Eu gostaria de informar 
aos membros da Comissão de Segurança que estava marcado para 
hoje uma reunião da comissão, a fim de ouvir o Secretário de Justiça 
e Cidadania. Nós recebemos um ofício informando que já havia um 
compromisso pré-agendado. E nós marcamos impreterivelmente para a 



11 BOA VISTA, 18 DE MARÇO DE 2015

 -Memorando nº 011/15 GAB./LID./GOV,de 25/02/15, do 
Deputado Brito Bezerra, solicitando a inserção do nome dos Deputados 
Oleno Matos – PDT e Odilon – PEN, para compor a Comissão Especial 
Externa, criada através da Resolução 05/15.
 -Ofícionº02/15 de 03/03/15, do Deputado Brito Bezerra, de 
ordem da Governadora Suely Campos, solicita a restituição ao Executivo 
Estadual do Projeto de Lei nº 01/15. 
 DIVERSOS: 
 Ofício circularnº 05/15,de26/02/15, do Departamento Estadual 
de Trânsito de Roraima – DETRAN, convidando o Presidente da Assem-
bleia Legislativa, para a próxima Reunião, Assunto: Plano Estratégico 
para a Área de Trânsito. Ofício nº 01/15, do APRONOPEN – Associação 
dos Produtores Rurais do Distrito Nova Petrolina do Norte – Caracaraí 
– RR, enviando o abaixo assinado pelas famílias e moradores Contrário 
a Ampliação do Parque Viruá.
 -Ofício nº 06/15, do Sindicato dos Agentes Penitenciários do 
Estado de Roraima, SINDAPE/RR, solicitando pedido de Socorro dos 
Agentes Penitenciários.
 -Ofício nº 025/15, do 12/02/15, da Comissão Especial Externa, 
Pedido de Informação da Junta Comercial de Roraima. Ofício nº 026/15, 
do Sindicato dos Produtores Rurais de Micro e Pequeno Porte do Estado 
de Roraima – SPRMPPER, o Sindicato e seus Sindicalizados Repudiam 
os atos de violência praticados pelo BOPE/RR, Policia Civil, e Guarda 
Municipal de Boa Vista, nos casos de desocupação e reintegração de 
posse de terra.
 -Ofício nº 01/15, de 26/02/15 da Câmara Municipal de Uira-
mutã, através da Vereadora Irisnaide de Souza Silva, solicitando a pos-
sibilidade de ser levado aquele Município em especial nas comunidades 
Indígenas a Equipe Multidisciplinar do CHAME.
 -Ofício nº 01/15 da Associação das Assembleias Legislativas 
da Amazônia – ASPAM, Parlamento Amazônico, solicitando espelho 
financeiro de fev/14 a fev15.
 -Ofícionº 290/15, da Agencia de Defesa Agropecuária do 
Estado de Roraima – ADERR, encaminhando Currículo Vitae do Presi-
dente Interino da ADERR, BRAZ ASSIS BEHNCK.Ofício nº 168/15, 
de 24/02/15 do Ministério Público de Roraima – Promotoria de Justiça 
de Defesa da Pessoa com Deficiência e Idoso; Direito à Educação PRO-
-DIE, solicitando informações acerca da tramitação do Projeto de Lei que 
dispõe sobre a Criação do Fundo Estadual dos Direitos a Pessoas Idosa, 
no prazo de 15 (quinze) dias.
 -Ofício nº 02/15 de 26/02/15, do Deputado Jorge Everton, 
Presidente da Comissão de Administração, Segurança e Serviços Públicos, 
solicitando informações do Comandante da Policia Militar e Comandante 
do Corpo de Bombeiros.
 -Ofício nº 09/15, de 04/03/15, do Deputado Izaias Maia, Pre-
sidente da Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução 
nº 06/15, Alterada pela Resolução nº 15/15, solicitando relatório e toda 
a documentação, objeto da Auditoria do Programa Crédito Social.
 -Ofício nº 024/15 de 12/02/15, da Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução 
nº 05/15, solicitando informação e cópias dos Processos emergenciais de 
dezembro/14 e janeiro/15.
 -Solicitação s/nºde 13/01/15 do Partido Republicano Brasilei-
ro – PRB, através do seu Presidente Regional, Marcos Jorge de Lima, 
solicitando ao Presidente da ALE, desconto mensal dos vencimentos 
dos detentores de mandato, bem como o deposito em Conta Corrente do 
Banco do Brasil.
 -Carta AL-P-072 de 19/02/15, da Assembleia Legislativa do 
Estado do Piauí – Gabinete da Presidência, informando a nova composi-
ção da Mesa Diretora da 18ª legislatura eleita e empossada para o biênio 
2015/2017.
 -Termo de Denúncias/n de 13/02/15 enviado a Assembleia Le-
gislativa pela Srª Clara Konrad, Servidora Efetiva do Governo do Estado 
de Roraima, conforme contracheque anexo, denunciando o recebimento 
de salário inferior ao salário mínimo previsto em lei.
 -Denúncia s/n de 04/03/2015, da Junta Comercial do Estado de 
Roraima/JUCERR, o Conselho de Vogais da Junta Comercial do Estado 
de Roraima, por “unanimidade dos seus Membros Conselheiros”, abaixo 
subscritos, inconformados com a conduta do Presidente Sr. Ubirajara Riz 
Rodrigues, mediante atitudes deusurpação de competência, improbidade 
administrativa e apropriação indébita, expondo e solicitando conforme 
segue em anexo.
 -Convite s/nº de 05/03/15, para participar do acordo de coo-
peração entre Governo do Estado de Roraima e Banco da Amazônia 
com reunião dia12/03/15a partir das 10 horas, no salão nobre do Palácio 
Senador Hélio Campos.

Comissão será formada portanto: Izaias Maia, George Melo, Jânio Xingu, 
Angela Àguida Portela, Marcelo Cabral e José Ribamar. Acrescentei mais 
dois nomes, respeitando a proporcionalidade e incluindo Gabriel Picanço 
e Evangelista Siqueira. 
 E a elaboração de plano de emergência nos sistema prisional 
da rede pública estadual e de saúde do Estado que também acrescentamos 
mais dois nomes. A comissão foi formada pela Deputada Lenir, Angela 
Àguida, George Melo, Izaias Mais e Zé Galeto. Acrescentamos Oleno 
Matos e Odilon Filho, que foi a indicação da oposição. Embora, o prazo 
tinha sido exaurido por conta de não haver a comissão do Governo enviado 
o nome do líder do bloco parlamentar. Mas esta presidência flexibilizou e 
inseriu o nome dos Senhores Deputados. 
 E a Comissão Especial Externa para analisar o nome do Senhor 
Regis Odilare Lima Freitas, indicado para exercer o cargo de reitor pró 
tempore da Universidade Estadual de Roraima. A comissão é formada pelo 
Deputado Masamy Eda, Francisco Mozart, Angela Àguida, Evangelista 
Siqueira e Odilon Filho.
 Informo aos Senhores Deputados que amanhã estará publicado 
no Diário Oficial. E amanhã haverá reunião para escolher o presidente e 
relator e na próxima semana nós em tempo regimental já vamos pedir que 
as comissões sabatinem os indicados e evolua para que o plenário possa 
decidir.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: Angela A. 
Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Francisco Mozart, Gabriel Picanço, George Melo, Izaias Maia, 
Jalser Renier, Jânio Xingu, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Odilon Filho, Oleno Matos, Soldado Sampaio, 
e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 04/03/2015

== REPUBLICAÇÃO POR ERRO DE MATERIAL ==
ATA DA 2373ª SESSÃO, EM 11 DE MARÇO DE 2015.
49º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER 

 Às nove horas do dia onze de março de dois mil e quinze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima 
septuagésima terceira 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 (Naldo da Loteria) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - Havendo quórum regi-
mental, 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 (Naldo da Loteria) - O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO: 
 - OfícioNº 250/15 de 04/03/15,da Secretária-Chefe Adjunta 
da Casa Civil,de ordem da Excelentíssima Governadora, solicitando a 
restituição do Projeto de Lei, referente ao Plano de Cargos, Carreira e 
Remunerações – PCCR, do Instituto de Previdência do Estado de Roraima.
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 -Indicaçãos/nº de 09/03/15, do Deputado Evangelista Si-
queira. Reforma, em caráter de urgência, e condições Pedagógicas de 
funcionamento da Escola Estadual Clóvis Nova da Costa, no Município de 
Caroebe-RR. Projeto de Les/nº de 04/03/15, do Deputado Brito Bezerra, 
Institui o Dia Estadual do Vendedor.
 -Memorando nº 010/15 GAB./LID./GOV., de 25/02/15, do 
Deputado Brito Bezerra, solicitando a inserção dos nomes dos Deputados 
Gabriel Picanço– PRB e Evangelista Siqueira – PT, para compor a 
Comissão Especial Externa criada através da Resolução 06/15.



12  BOA VISTA, 18 DE MARÇO DE 2015

imagens que irei mostrar no telão, onde mostram os veículos da empresa 
contratada sendo carregados com as refeições e logo após entregando na 
cadeia pública.
 Somado a isso, semana passada o Ministério Público de 
Contas expediu recomendação determinando a suspensão de qualquer 
pagamento a empresa que fornece a alimentação, inclusive um no valor 
de 1,2 milhões, que estava previsto para essa semana. O Procurador de 
Contas, entende que não houve o fornecimento de alimentação suficiente 
para que seja pago este valor. 
 O procurador foi mais além ao afirmar que: “Se o estado não 
tem condições de pagar o fornecedor anterior, como poderia pagar um 
fornecimento antecipadfo? É só dividir os R$ 9,7 milhões por 12 meses. 
O valor de um mês seria de aproximadamente R$ 700 mil reais. Pagar 
agora R$ 1,2 milhão seria pagar para um serviço que ainda não teria sido 
prestado”.
 Pois bem, nobres Deputados! Estamos atentos. Nosso posicio-
namento sempre será pautado em informações fundadas. Parabenizo mais 
uma vez os órgãos de controle sempre atuantes em busca da proteção e 
cumprimento dos nosso direitos.
 Concluo afirmando que podemos admitir que o dinheiro público 
vá para o ralo. Vamos fiscalizar, vamos cobrar e tomar todas as providên-
cias cabíveis para dar uma resposta satisfatória à sociedade roraimense.
 Aparte concedido a Senhor Deputado Goerge Melo –Deputado, 
eu acabei de chegar, mas Vossa Excelência quando compra um marmitex, 
Vossa Excelência compra pelo preço de mercado, mas quando compra 
cem, Vossa Excelência já compra com desconto. Se comprar mil marmitex, 
o preço já é bem menor. Então, certamente que numa disputa tudo isso 
é muito bem medido. Mas, esse valor de R$ 7,00 para R$ 12,00, imagi-
nem quantas refeições são servidas mensalmente a todo o complexo da 
SEJUC, isso representaria uma economia, uma disputa de preço para o 
empresário no valor de R$ 10,00, ele poderia vender esse marmitex até 
a R$ 4,50 ou E$ 5,00. Um valor bem significativo para que o Governo 
pudesse investir em outros setores, em outros segmentos ou até mesmo 
dentro da própria estrutura. Então, quero deixar aqui a minha contribuição 
para que seja avaliada também, porque esse preço unitário além de estar 
acima do preço do mercado, ele não contempla uma disputa. A grosso 
modo podemos ver que não houve nenhuma disputa, porque se tivesse, 
certamente, esse preço cairia, no mínimo, pela metade.
 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Senhor Pre-
sidente, devido a falhas, vou ficar devendo as imagens no painel, mas 
vamos passar as imagens para os Deputados. Então, concluo afirmando 
que não podemos admitir que o dinheiro público fosse para o ralo. Vamos 
fiscalizar. Vamos cobrar e tomar todas as providências cabíveis para dar 
uma resposta satisfatória à sociedade roraimense. Muito obrigado.
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio pede Questão de 
Ordem – Senhor Presidente, até a gestão passada, o uso do telão foi 
proibido depois de um entendimento entre os parlamentares. Mas esse 
foi um entendimento da gestão passada. No entanto, quero perguntar a 
Vossa Excelência se nessa legislatura essa ferramenta será liberada para 
os Deputados, lembrando que eu defendo o uso do telão. Só fiz esse ques-
tionamento para deixar clara a posição da Mesa referente essa questão.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Inclusive, Vossa Exce-
lência foi o autor do Requerimento que acabou sendo vetado em Plenário. 
Veja bem, o Deputado usar a Tribuna e apresentar imagens no telão, se for 
dentro do tempo em que ele tem permitido, não vejo nenhum obstáculo, 
muito embora eu não gostaria de tomar essa decisão sozinho. Esta semana 
que vem nós vamos ter uma reunião em conjunto com todos os Deputados 
e vamos colocar algumas regras que eu considero importante. Vamos 
colocar na pauta, inclusive, essa, para que a gente não transforme a ALE 
em um palco de visualizações em situações complicadas. Nós sabemos 
que hoje a tecnologia é muito dinâmica e nem sempre aquilo que está 
se vendo é aquilo que de fato é verdade. Então, acho que nós temos que 
tomar essa decisão em conjunto. Eu não queria avocar para mim essa 
responsabilidade de tomar sozinho porque, confesso a Vossa Excelência, 
não tenho nenhuma opinião a respeito disso. Por essa razão, irei consultar 
o Plenário na semana que vem, pois uma vez que você utiliza a imagem 
de pessoas sem a autorização delas, você avoca uma responsabilidade, 
por isso preciso me cercar de todos os cuidados jurídicos.
 O Senhor Deputado Evangelista Sirqueira–Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, servidores da Casa, demais presentes 
na galeria, imprensa e demais funcionário, bom-dia. Ontem, esta Casa 
Legislativa homenageou 48 mulheres em Sessão Solene com a outorga da 
Comenda “Orgulho de Roraima”, em comemoração ao Dia Internacional 
da Mulher comemorado no último domingo, dia 08.03. A minha fala, hoje, 
será simplesmente, para falar sobre a indicação que fiz de uma senhora 
que ficou muito feliz, inclusive, veio agradecer a Casa e eu senti nos 

 RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
 -Ofício nº 045/15,do Presidente do Tribunal de Contas do 
Estado de Roraima – TCERR, assunto: Remessa de autos processuais nº 
0306/2003.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda a chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Naldo da Loteria) – (Procedida 
à chamada). 
 O Senhor Deputado Jorge Everton -  Bom dia, Senhor Pre-
sidente, servidores desta Casa e população presente no plenário nesta 
manhãde quarta-feira. Gostaria de iniciar minha fala parabenizando o 
Tribunal de Contas de Roraima, na pessoa de seus Presidente, o Conse-
lheiro Henrique Machado, pela acertada decisão do último dia 06, que 
determinou a aplicação da Súmula Vinculante nº 13 do STF, aos cargos 
que não sejam de natureza política e com isso determinou a imediata 
exoneração dos parentes de até 3º grau da governadora.
 Parabenizo também o Ministério Público de Contas, na pessoa 
de seu Procurador-Geral, Dr. Paulo Sérgio, que emitiu parecer consideran-
do inconstitucional a nomeação de familiares de Suely. Em seu parecer ele 
trata as nomeações sobre aspectos: a nomeação de familiares no primeiro 
escalão, cargos considerados políticos, mesmo assim o procurador entende 
que o número de pessoas nomeadas que possuem grau de parentesco com 
a governadora foram imorais e carecem de razoabilidade.
 Afirma ainda que tais nomeações refletiram o interesse privado 
da governante em acomodar seus parentes na administração estadual em 
detrimento do interesse coletivo e afirma que tal ato manifesta intenção 
de estabelecer um “feudo familiar” a ser sustentado pelos cofres públicos. 
Já com relação aos agentes administrativos, ou seja, os demais cargos 
inclusive o de Secretário-Adjunto, afirmou o Procurador que está ocor-
rendo a prática de nepotismo entre os agentes administrativos e entre 
estes e alguns agentes políticos da atual gestão.
 Ainda no parecer do MPC,  o caso que mais faz saltar os 
olhos e que afrontar o princípio da moralidade, segundo o Procurador, 
refere-se à relação de parentesco entre secretários afjuntos, a controladora 
do Estado, o ouvidor geral, isto é, mulher, filho e nora. Assim além de 
possuírem parentesco remoto com a Governador Suely, há o parentesco 
entre os próprios nomeados.
 Já abordamos este assunto em nosso primeiro pronunciamento, 
e estamos atentos ao Diário Oficial acompanhando se a determinação do 
TCE será fielmente cumprida.
 Gostaria de informar aos nobres colegas que ontem, nós rea-
lizamos reunião com o Secretário de Justiça e Cidadania, Sr. Josué Filho 
e durante o encontro o Secretário insistia em responsabilizar a gestão 
passada pelas falhas no sistema prisional. Lembro que quando fui diretor 
da penitenciária e Coronel Chagas era o Secretário da SEJUC, executamos 
a curto prazo um trabalho de ação imediata para combater os crimes que 
estavam ocorrendo naquele momento e ações de médio e longo prazo e 
aí podemos citar as reformasse ampliações necessárias onde o Governo 
inaugurou duas novas alas aumentando o número de vagas. Foi realizado 
concurso, atendimentos odontológico, médico, entre outros, parceria com 
a Defensoria Pública afim de dar andamento aos processos pendentes.
 Fato que chamou a atenção foi que o Secretário afirmou que 
havia um contrato para fornecimento de alimentação de 6 milhões e que 
novo contrato foi celebrado no montante de 9,7 milhões . Outro episódio 
que também merece destaque é o preço para por um almoço. Segundo 
o Secretário o contrato antigo do governo passado, referente a Cadeia 
Pública de Dão Luís, atendia 140 refeições diárias ao custo de R$ 1,48 
o almoço. Já na penitenciária agrícola de Monte Cristo, com um volume 
bem maior de refeições, em torno de 2000 por dia, atualmente o valor 
cobrado é de R$ 12.35. Tal fato desperta atenção pois com o volume 
bem maior de refeições é normal que o preço seja menor em virtude da 
produção ser em grande quantidade, mas o que ocorre no contrato atual 
é o contrário. 
 Para fazermos uma breve comparação, atualmente eu e minha 
família estamos comendo de marmita, nossa secretária está de férias. Com-
pro a refeição no Padre Cícero, na avenida Santos Dumont, ao custo de 
R$ 10,00, tenho recibo para comprovar. A marmita é de ótima qualidade, 
completa com arroz, feijão, macarrão, farofa, vinagrete, carne, calabresa, 
frango, conforme imagens que estão no telão. Lembro que compro uma 
marmita que sai a R$ 10,00, caso comprasse 2 mil marmitas, com certeza 
esse custo iria cair.
 Há de destacar que me causa estranheza, o fato de que a comida 
é produzida na cozinha industrial do governo, ou seja, além do alto preço 
praticado, é utilizada a estrutura do estado, como posso comprovar com as 
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do homem da era das cavernas. As mulheres aqui presentes e a todas as 
mulheres de Roraima, quero aqui reafirmar o compromisso de ser um 
árduo defensor dos direitos conquistados por vocês. Não apenas aqui 
no plenário desta Casa, mas em qualquer lugar onde a minha presença 
for conveniente. E, mais uma vez, a minha sincera homenagem e o meu 
profundo respeito a todas as mulheres. Parabéns por serem protagonistas 
do hoje e do amanhã cada vez melhor. Rendo-me aos seus encantos e 
reconheço o seu potencial. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos – De-
putado, parabéns pela sua brilhante manifestação e lembrança. Eu quero 
iniciar falando um pouco das Dasdores, neste aparte. Pessoa que tenho 
profunda admiração. Inclusive pensamos juntos, né? Os anjos de Luzes 
já sou um dos colaboradores daquela Casa, aproximadamente há 10 anos. 
É um trabalho brilhante, que tem pouca participação do Poder Público e 
demonstra que quando os particulares também querem trabalhar política 
para aqueles que mais necessitam, com afinco, com seriedade, a coisa 
acontece.
 Mas eu quero aproveitar sua fala sobre a lei do feminicídio e 
essa situação que a mulher vive, vamos trazer alguns números, Senhor 
Presidente, que parece brincadeira, mas trata da invisibilidade desse 
problema como a nossa sociedade trata. Parece que não acontece com a 
gente. Então, nós temos dados do IPER. Olhem que absurdo, 63% dos 
brasileiros
fita 2 – 2373
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Oleno Matos - .....   63% 
dos brasileiros concordam, em pesquisa realizada recentemente, que em 
casos de violência dentro de casa, deve ser discutido somente entre os 
membros da família e vai aumentando esse percentual. Outro dado diz que 
78% dos brasileiros concordam que em briga de marido e mulher não se 
mete a colher. 82% do que acontece com o casal em casa, não interessa 
aos outros. Quase 90% acreditam que roupa suja se lava em casa. Então, 
fica claro que essa lei do feminicídio vem colaborar com a Lei Maria 
da Penha no sentido de coibir a violência contra as mulheres. A criação 
do CHAME, me deu a oportunidade como Defensor Público Geral do 
Estado, de acompanhar a Deputada Marília Pinto ao Amazonas e a outras 
localidades com intuito de coletar informações para sua implantação e 
como disse ontem a Dra. Lenir, o CHAME deu certo, dará certo e agora 
com a Dra. Lenir à frente do CHAME tenho certeza que em sua gestão 
ele crescerá mais ainda e fará com que muito mais mulheres sintam-se 
a vontade para enfrentar esse problema, e, não só as mulheres, a socie-
dade como um todo, pois, como vimos, não são somente as mulheres 
que se sentem intimidadas a tomar alguma atitude é a sociedade como 
um todo. Tratando ainda nesta questão da invisibilidade e já falando 
da Lei do feminicídio, tenho outros dados interessantes que dizem que 
52% da violência praticadas pelos maridos e companheiros são de risco 
de morte e aí entra a Lei que nossa Presidente acabou de sancionar na 
última segunda-feira. A cada dez mulheres vítimas de homicídio, 7 são 
assassinadas por aqueles com quem elas mantêm uma relação de afeto. 
41% das mortes de mulheres ocorrem dentro da sua própria casa. 68,8% 
dos incidentes tendo como vítimas as mulheres ocorreram na residência 
ou habitação. Então Presidente é um problema muito sério e fico muito 
feliz que esta Casa o enfrente, tenha a coragem de buscar fazer mais que 
seu papel, que é legislar e fiscalizar, mas, agir e ser um ator principal 
frente a este problema, fico feliz também com a aprovação recente desta 
lei que não tenho dúvidas somará esforços junto com a Lei Maria da 
Penha, com os juizados especializados em violência contra à mulher, no 
sentido de mudar esse diagnóstico e principalmente, mudar a cabeça do 
brasileiro para saber que esta temática é muito séria e que a gente tem 
que tratar com o devido respeito. Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – Obrigado 
Deputado Oleno, sua fala enriqueceu muito meu discurso.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Francisco Mozart – 
Gostaria de parabenizá-lo pela observância no projeto federal da Casa da 
Mulher Brasileira, já fiz esse levantamento e Roraima foi contemplado, o 
governo da gestão anterior cedeu o terreno, só que projeto ainda não está 
ativo, mas, mesmo assim, gostaria de compartilhar com vossa excelên-
cia essa informação para que a gente torne esse projeto uma realidade. 
Obrigado.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua – Obrigado 
pelo aparte Deputado Mozart e a todos um bom dia. 
FITA 3 – 2373 – 
 O Senhor Deputado Isaias Maia – Senhor Presidente, público 
aqui presente, o assunto de hoje é um assunto muito importante por isso 
gostaria que todos os parlamentares presentes e o povo em geral, pres-
tassem atenção. Tem sentado na galeria a esposa de um garimpeiro que 
está morto há vinte dias e praticamente apodrecendo em Georgetown, 

seus olhos um apreço muito grande a esse reconhecimento. Acho que as 
pessoas precisam desse reconhecimento para ter forças em seu trabalho. 
Primeiramente, quero parabenizar a Casa pelo ato e pela semana que está 
sendo de grande qualidade, trazendo discussões pertinentes sobre aquilo 
que devemos trabalhar em prol da igualdade de gênero, de raça, enfim, 
fazendo com que a nossa sociedade seja cada vez melhor. Nossa indicação 
a essa tão importante comenda foi para a Senhora Maria das Dores Pereira 
da Silva, popularmente conhecida como “Das Dores”. Para isso, tivemos 
por base o trabalho prestado pela Das Dores às pessoas com deficiência, 
com necessidades especiais, por meio da Associação Grupo de Mães Anjo 
de Luz, localizada na Avenida Soldado PM João Alves Brasil, nº 115, no 
Bairro Caranã, zona oeste, a qual convido à todos para conhecerem e, por 
que não dizer, se tonarem parceiros dessa causa? A Associação Anjos de 
Luz atende hoje, em torno de 3.400 famílias de pessoas com deficiência 
de todos os municípios do Estado de Roraima. Das Dores é uma mãe que, 
a partir da experiência de ter uma filha deficiente, poderia se recolher ou 
ficar chorando as suas angústias por aí, mas, ela decidiu a enfrentar todas 
as dificuldades e torná-las uma oportunidade para ajudar a outras pessoas 
e, com isso, superar os próprios desafios. Hoje, Das Dores é conhecida e 
reconhecida nacionalmente pelo seu trabalho sendo motivo de orgulho em 
matéria jornalística publicada pela mídia nacional. O trabalho desenvolvi-
do por ela e seus apoiadores e colaboradores nos orgulha e nos remete ao 
feito de indicá-la para receber a homenagem “Orgulho de Roraima”, por 
entendermos que, como mulher, ela é digna de tal honraria. Vale ressaltar 
que o dia  08.03, Dia Internacional da Mulher, se deve a luta das mulheres 
no século passado por uma vida digna, respeito, dignidade e cidadania. 
Luta essa, senhoras e senhores Deputados, que custou vidas e continua a 
custar nos recantos deste Estado e do nosso País. Vidas que são ceifadas 
ainda hoje pela ignorância, pelo não reconhecimento e valorização do 
ser mulher que se doa à vida tanto na geração, criação e educação dos 
filhos. Segundo os dados da Defensoria Pública do Estado, Roraima está 
em 5º lugar no ranking nacional de violência doméstica contra a mulher, 
um dado preocupante. Mesmo tendo um Centro humanitário de Apoio à 
mulher, o CHAME, realizando um bom trabalho de combate a esse tipo 
de violência e acompanhando de perto as vítimas, com mais de oito mil 
atendimentos desde a sua fundação, em 2010. Só em 2013 foram regis-
trados 364 casos. 
 Mesmo que tenhamos a existência de uma Delegacia especí-
fica a elas, a mulher continua sendo penalizada pelo capricho machista 
de uma sociedade que ainda tem como esteio o patriarcalista, embora 
na realidade boa parte das famílias, senão a maioria,tem como chefe a 
mulher, consolidando assim no Brasil uma monoparentalidade  feminina. 
Desde a década de 1960, quando houve o primeiro grito por liberdade, 
a mulher vem conquistando o seu espaço na sociedade brasileira. E este 
espaço não lhe é dado, ela vem pagando um preço alto por ele. Se já não 
bastasse a excessiva carga horária de trabalho fora e dentro de casa, ainda 
tem que aguentar calada as humilhações impostas pelo companheiro. 
Por alguns deles, diga-se de passagem, porque eu tenho certeza que aqui 
nós contamos com homens dignos que honram o seu papel masculino e 
defendem arduamente suas mulheres.
 O Estado precisa considerar a violência contra a mulher um 
problema de segurança e saúde pública. Os Deputados Federais aprovam 
no dia 03 de março de 2015 em plenário e a Presidenta Dilma Roussef, o 
Projeto de Lei 8305/14, do senado, que inclui o feminicídio, como homi-
cídio qualificado e crime hediondo que, inclusive, é matéria de um jornal 
de grande circulação de nossa capital. O termo é usado para qualificar 
o assassinato de mulheres pela simples condição de serem mulheres. A 
aprovação do Projeto é uma das vitórias da bancada feminina da Câmara 
dos Deputados. A Delegacia da Mulher precisa assumir de fato o seu papel. 
E o Estado precisa se sensibilizar em dar todo o suporte necessário para 
que isto aconteça. Acredito que a confiança das mulheres no poder do 
Estado se fortalece, à medida que o mesmo consegue dizer às mesmas a 
que veio. Até o momento, o Estado de Roraima brincou de fazer políticas 
para as mulheres, no meu entendimento. E tenho esperança de que o novo 
governo, que tem uma mulher à frente, mude este cenário. E a criação da 
Coordenação de Políticas Públicas para as mulheres pela governadora 
Sueli, já dá sinais positivos e avanços nessa área. Não precisamos rein-
ventar a roda. Enquanto o processo de institucionalização de políticas 
para as mulheres vai se estruturando, nos apoiemos e nos apropriemos 
das política do Governo Federal que, por meio da secretaria de políticas 
para a mulheres coordena o programa: Mulher viver sem violência. Entre 
as principais ações, está a construção de 27 casas da mulher brasileira 
em todas as capitais do nosso país.
 O que não podemos, Senhores e Senhoras, é continuar dei-
xando com que as nossas mulheres continuem passando pelo momento 
deprimente na vida do ser humano, em conseqüência de um sentimento 
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do pela rede social, já tomei conhecimento que a empresa CONSGNO 
vai a partir daqui 30 dias, ela vai gerir esses recursos desse servidores. A 
gente sabe que infelizmente é extremamente destrutivo para a economia 
do estado. As empresas que estão atuando com muito dificuldade, pagando 
imposto na nossa capital. Eles têmenorme dificuldade porque o dinheiro 
é todo evadido com essa empresa que normalmente para cada um real, o 
servidor paga 3, 4 real de empréstimo. Então, tomei a liberdade em nome 
do nosso grupo, blocão de fazer.....
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Deputado 
George, só para enriquecer o seu discurso, com relação ao IPER. Segundo 
o Presidente do IPER, senhor Ronaldo Santos informou `a comissão que 
o sabatinou que o IPOER hoje tem um bilhão e quinhentos milhões de 
reais na conta do IPER. Parte desses recursos, estão aplicado no banco 
do Brasil e na Caixa Econômica Federal, mas om pulo do gato não é 
esse e aí é que eu entendo que o que vou falar aqui cabe ao presidente da 
Assembleia da Legislativa, criar uma comissão externa para acompanhar 
os investimentos daquela instituição.
 Veja bem, a legislação vigente autoriza o IPER fazer fundo 
de investimento de alto risco até 5%. Veja bem o que eu estou falando. 
5% de um bilhão e meio, é 75 milhões de reais, o que significa isso? 
Para simplificar, o Presidente do IPER ou qualquer uma outra pessoa do 
Governo pode chegar em São Paulo, Rio de Janeiro, seja lá onde for e vai 
chegar com o Senhor Antônio que é o presidente do fundo de investimento 
que não existe, como aqueles fundos de investimentos do EIke Batista. 
O Poder Legislativo tem que entrar com a fiscalização e aqui quero pedir 
ao Presidente, que de forma imediata crie uma comissão especial externa 
para que possamos acompanhar essas aplicações especiais para que o 
povo der Roraima, em especial os funcionários públicos estaduais que 
tem de A a Z, de zelador a Juiz, não venham ser penalizados, por esses 
que ficam enriquecer a qualquer momento, em função de uma brecha que 
a lei deixa.
 E aí Deputado George, quero aqui deixar bem claro que le-
vantei tudo sobre isso, já tenho em minhas mão, não estou aqui falando 
um inverdade. Tudo que estou falando aqui posso provar e quero pedir 
ao Presidente da Assembleia, que em carate4 de urgência instale uma 
comissão para acompanharo fundo de investimento.
 Aparte concedido ao senhor Deputado Oleno Matos – Obrigado 
Deputado, primeiro para lhe parabenizar pela sua posição, mas lembrar 
que nessa fazenda o gado já foi roubado, o gado já foi levado. Essa fa-
zenda que estamos falando, que é a fazendo IPER, parte do gado já foi 
levado e foi denunciado nessa Casa, como em todo Estado nos meios de 
comunicações e nos órgãos fiscalizadores. Acredito sim que temos que 
cuidar. Sou servidor do Estado, assim como a grande maioria. Precisa-
mos cuidar do Instituto de Previdência, porque onde tem uma soma tão 
vultuosa guardada, infelizmente com a possibilidade que a lei permite 
de se utilizar um percentual, mesmo que pequeno, para algumas pessoas, 
isso é tentador, infelizmente isso é tentador e  nós temos que fiscalizar.
 O Deputado Xingú falou numa Comissão Externa, o Instituto 
de previdência, ele tem um Conselho. Esse Conselho é composto por 
membros de servidores do Estado, inclusive com um membro desta 
Casa Presidente. O Senhor tem o direito de indicar um representante 
para representar para participar. Eu acho que não haveria necessidade da 
gente montar mais umas comissão externa, em função que a gente deveria 
acompanhar o trabalho do Conselho.
 Com relação a consignação, Deputado George, eu concordo 
quando o Senhor fala da preocupação com os servidores, é patente que 
existe um super endividamento por parte dos servidores, mas há que se 
dizer que esse super endividamento nem sempre se dá em função daquela 
empresas que é escolhida no caso pelo Estado, Município, para gerir essa 
questão dos consignados oficialmente. Muitas vezes o próprios servidor 
sem saber que vai cair num funcho sem poço, ele vai comprometendo cada 
vez mais a sua  renda e é importante esclarecer que nesse consignado que 
é permitido pelo Estado, tem um percentual e esse percentual é definido 
em lei, mais não poder ser ultrapassado, então a minha preocupação é 
muito mais com as empresas externas. Que chegam juntos aos servidores 
oferecendo facilidades e ao fim, quando ele se ver, estar enredado com um 
super endividamento e precisa de um apoio profissional paraele escapar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jânio Xingú – Só para 
dizer ao Deputado Oleno, que o que nós queremos é evitar, não temos 
culpa do que aconteceu no passado, porque eu não era governador, Nós 
estamos querendo evitar que o resto que ficou, leve embora.
 Outa coisa, nenhum conselho está acima do Poder Legislativo.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Quero lhe parabenizar pela sua preocupação. Qualquer manifestação 
nesse sentido, nós estamos atentos e exercer o nosso papel de fiscalizar a 
boa aplicação dos recursos públicos, nessa questão do IPER mais ainda, 

na Guiana Inglesa. Há quinze anos que o cidadão trabalhava nessa área, 
morreu há vinte e poucos dias, vítima de acidente e há um ano e meio não 
via a família. Gostaria que a senhora levantasse para que todos a vissem, 
é uma senhora humilde e que dependia do trabalho do marido, já bateu em 
várias portas, inclusive na do Governo do Estado, de sua excelência Suely 
Campos e a governadora disse a ela que iria fazer o possível para ajudá-la. 
Até então ela pensava que seria aquela ajuda do coração. Mas, ao trazer 
o atestado de óbito, sua Excelência Suely Campos lhe disse que ela teria 
que trilhar os caminhos da justiça. Resultado, o corpo ainda encontra-se lá 
em Georgetown, a senhora está ali, depois de bater em várias portas, pois 
ela tem que ter vinte mil reais para trazer o corpo  para cá e para pagar o 
embalsamamento. Quando ela esteve na televisão comigo, pensei que a 
Governadora do Estado além de respeitar os trâmites judiciais, poderia 
deixar seu coração falar mais alto. Mas, não foi isso que aconteceu. O que 
aconteceu foi que a Governadora através de sua assessoria a encaminhou 
para que tomasse as providências. Uma pessoa humilde, pessoa que não 
sabe os caminhos que deve trilhar, então, ela nos procurou novamente 
na televisão. E o que eu queria pedir a todos os deputados aqui, inde-
pendente de ideais políticos, ajudassem não a mim, mas àquela senhora 
para trazer o corpo do seu marido da Guiana Inglesa, por que, na Guiana 
Inglesa a funerária quer seu dinheiro, eles não querem enterrá-lo lá, por 
que ela já tentou fazer seu sepultamento lá e eles disseram que se pagar 
os vinte mil, talvez o enterrem lá. Comentei na televisão ontem, ao vivo, 
no programa “Cidade 40º”, inclusive quero pedir desculpas ao Presidente 
Jalser Renier por tê-lo colocado no ar para pedir que esta Casa fizesse 
o possível para ajudar aquela mãe de família. Se não tiver solução, uma 
parte do dinheiro eu dou e a outra vou pedir no meio da rua para o povo 
ajudar esta senhora e o Presidente Jalser Renier disse que a Comissão 
de Direitos Humanos, na qual o Deputado Chico Guerra é Presidente, e, 
já trouxe vários corpos e várias pessoas abandonadas nos garimpos pelo 
mundo a fora, pode fazer o que estiver ao seu alcance para resolver esta 
situação. Trouxe essa senhora aqui, primeiro pedindo a Deus que nos 
ilumine. Segundo, esperando que exista a possibilidade dentro da lei ou 
da solidariedade, para que possamos trazer o corpo desse pai de família, 
porque, além da família não ter nada, não tem recurso para nada, portanto, 
depende de Deus e de nós para ajudá-la nessa situação. Obrigado.
Fitas 4 e 5

O Senhor Presidente ( JalserRenier) .......já entramos em contato com 
um advogado na Embaixada da Guiana, a nossa assessoria já vai fazer 
contato com Vossa Excelência tão logo encerre essa sessão, para que os 
trâmites já sejam apresentados através da Comissão de Direitos Humanos, 
presidida pelo Deputado Chico Guerra.
 Por essa razão informo a Vossa Excelência no tocante a essa 
questão que envolve outro País, já pedimos à nossa Assessoria para que 
tome conhecimento em conjunto com a Comissão de Direitos Humanos, 
e se necessário for o Deputado Chico Guerra tem toda autoridade como 
presidente da comissão para apresentar se necessário algum Parlamentar 
e se deslocar até Guiana Inglesa em contato com o advogado da própria 
Guiana, na embaixada que se encontra no local neste. Por essa razão 
informo a Vossa Excelência que esse problema será resolvido o mais 
rápido conforme solicitação de Vossa Excelência.
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente, Se-
nhores Deputados, Senhoras e senhores Deputados, quero abordar dois 
assunto que entendo ser de extrema importância para saúde financeira 
do Estado.
 Nós acompanhamos no mandato passado, e isso aconteceu 
justamente na minha volta a esta Casa. Comeu-se um debate muito grande 
nessa Casa, inclusive com a participação dos Deputados Brito, Gabriel 
Picanço, Sampaio, com ]relação a segurança  da aposentadoria dos nossos 
servidores estaduais.
 Naquela época, lembro que foi convocado para vir a esta Casa 
o Presidente do IPER, Rodolfo Braga e naquela época já tinha acontecido 
um empréstimo, que foi um empréstimo de risco onde o nosso Estado, se-
gundo Deputado Flamarion, tinha um bilhão e oitocentos milhões de reais. 
Foi prejudicado, mesmo depois se mostrando que houve rentabilidade 
na sua totalidade anual. Mas, eu entendi o discurso da oposição, entendi 
que naquela época tardia, porque já tinha acontecido e começando essa 
legislatura eufazendo uma retrospectiva dos debates importantes dessa 
Casa, nós discutindo com alguns colegas, entendemos que era muito 
importante que esta Casa nesse começo de gestão tomasse providência e 
também gostaria de deixar um registro com relação a empresa de consig-
nados  junto a Secretaria de Administração do Estado. Na época que era 
Vereador juntamente com Deputado Masamy que era vereador também, 
lembro como essas empresas assediavam esses servidores e nós naquela 
época impusemos limites eacompanhamos o contrato . Então hoje, olhan-
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de Vossa Excelência aceito pela Mesa Diretora por se tratar de Comissões 
em andamento.
 Suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que as Comis-
sões possam se reunir e dá parecer ao Projeto de Lei nº 003/15 e Projeto 
de Lei nº 002/15.
 Reaberta a Sessão
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Anuncio para a Pauta 
da Ordem do Dia. Turno único, Projeto de Lei nº 003/15, que “Altera as 
Leis 840, de 18 de janeiro de 2012, e 925, de 13 setembro de 2013, as 
quais dispõem sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras 
e Remuneração do Ministério Público de Contas do Estado de Roraima 
e dá outras providências”; Projeto de Lei nº 002/15, que “Dispõe sobre 
a revisão geral anual dos vencimentos dos servidores públicos ativos do 
Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá outras providências.”; e 
Projeto de Decreto Legislativo 004/15, de apreciação e arguição do nome 
da Senhora Flauéne Silva Santiago, indicada para exercer o Cargo de 
Presidente do Instituto de Terras e Colonização de Roraima- ITERAIMA. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura 
do Projeto de Lei nº 003/15, com emenda.
 O Senhor Primeiro Secretário ( Naldo da Loteria) Lido o 
Projeto de Lei nº 003/15, com emenda.
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) – Coloco a matéria em 
discussão. 
 O Senhor Deputado George Melo – Senhor Presidente eu 
oriento o Blocão que vote favoravelmente com a emenda do Deputado 
Sampaio.
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) – Coloco em votação 
o Projeto de lei 003/15. A votação será nominal e eletrônica. Solicito 
a liberação do painel para a votação. Votando “Sim” aprova o Projeto; 
votando  “Não” rejeita o Projeto.
 Senhor Deputado Brito, quero salientar que na condição de 
líder do governo pode orientar a votação da sua bancada. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra- Senhor Presidente, essa 
responsabilidade eu repassei essa responsabilidade para os líderes de 
blocos, o Deputado Sampaio e o Deputado Mecias de Jesus. Inclusive 
estou aguardando orientação.
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – quero registra a presença 
do Senhor João Alves de Oliveira Filho, bem como do Senhor Bechior, que 
nos abrilhanta com vossa presença, e o não menos importante Geladeira, 
como é conhecido nesta cidade. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 003/15 com 22 votos, 
nenhum contra e nenhuma abstenção..
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura 
do Projeto de Lei nº 002/15. Lembrando que este Projeto trata-se da 
reposição anual dos servidores do Tribunal de Contas do Estado, que já 
foi aprovado por unanimidade na Comissão Especial. 
 O Senhor Primeiro Secretário ( Naldo da Loteria) Lido o 
Projeto de Lei nº 002/15.
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) – Coloco em discussão 
o Projeto de Lei nº 002/15. De Autoria do Tribunal de Contas do Estado, 
cuja dotação orçamentária é do próprio Tribunal de Contas.
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) – Coloco em votação 
o Projeto de lei 002/15. A votação será nominal e eletrônica. Solicito 
a liberação do painel para a votação. Votando “Sim” aprova o Projeto; 
votando  “Não” rejeita o Projeto.
 Questão de Ordem do Senhor Deputado George Melo- Senhor 
Presidente, mais uma vez oriento o blocão a votar “Sim”.
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier) - dou por aprovado por 
unanimidade dos Deputados presentes o Projeto de lei nº 002/15. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura do 
Projeto de Decreto Legislativo nº  004/15 tem por finalidade  apreciação 
e arguição do nome da Senhora Flauéne Silva Santiago, indicada para 
exercer o Cargo de Presidente do Instituto de Terras e Colonização de 
Roraima- ITERAIMA, nos termos do artigo 33, incisos XVIII e XXXI 
da Constituição do Estado de Roraima.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda a leitura 
do Parecer e do Relatório.
 O Senhor Primeiro Secretário ( Naldo da Loteria) – lido o Pa-
recer ao Projeto de Decreto Legislativo nº 004/15, bem como o Relatório. 
 O Senhor Deputado Brito Bezerra, pede uma Questão de Or-
dem. – Na condição de Líder do Governo, e tendo em vista que a Secretária 
Flauêne foi sabatinada ontem a tarde, ela gostaria de ter a oportunidade 
de conversar com todos Deputados individualmente em seus gabinetes 
para fazer uma apresentação das suas proposições de trabalho. Eu Peço 
a Vossa Excelência o adiamento de votação. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Vossa Excelência, como 

que se trata do futuro dos servidores é válida. Agora, só para esclarecer 
Deputado George na legislatura passada nós nos descabelamos nesse 
plenário, tentando alertar o governo e a base governista do que estava 
acontecendo no IPER. Trouxemos aqui o Presidente Braga na época, e 
com o show de prepotência e arrogância tentou demostrar que conhecida 
o mercado financeiro, e que tinha aprendido da noite para o dia, num 
toque de mágica e dias depois veio a tona o que aconteceu. Pegaram 
70 milhões, tiraram da Caixa Econômica num funcho com todas as ga-
rantias, dado pelo Caixa e o Banco do Brasil, que são bancos estataise 
remanejaram esses valores num contrato de risco pra fundo podre como 
foi colocado, e aí esse dinheiro evaporou, e se não me engano, hoje 
chega em torno de 50 milhões, mesma a atual gestão rompendo com o 
contrato, mas o contrato amarrava a rescisão unilateral de uma parte, e 
quais seria os critérios para o uso desse dinheiro. O prejuízo ficou, foi 
registrado e nós tentamos naquele momento aqui, afastar o presidente 
do IPER. Nós denunciamos aqui e não tivemos sucesso, o afastamento 
se deu pelo Tribunal de Contas, essa é a verdade. O Tribunal e Contas é 
que afastou. O que nós conseguimos avançar nessa Casa, foi criando por 
lei o CONIVESTE que até então é o Conselho de Investimento que era 
formando por servidores Deputada Lenir, comissionados que era trocado 
de acordo com o interesse do Presidente e tambémo Conselho Estadual 
Previdenciário que estabelecemos em lei. Aí sim esta Casa tem uma 
participação efetiva e hoje nós temos um conselho tanto do CONIVESTE 
como no CONSEP dos servidores efetivos, inclusive com indicação dos 
poderes para acompanhar e nós temos hoje uma gestão compromissada. 
Nós estamos acompanhando, aplicado na Caixa e no Banco do Brasil, 
talvez não tenha aquelas taxas de rendimentos atrativo que esses fundos 
podres oferecem, que na época o Presidente do IPER se deixou levar por 
isso e comprometeu.
 Então, quero lhe parabenizar, masdizer, dar o que é de César 
o que é de César, a Assembleia não fez o que deveria ser feito, apenas 
essa questão do conselho, não agimos e também dizer que atual gestão 
está preocupada em ser transparente. Tenho acompanhando as reuniões 
dos conselhos, e está bem guardado o dinheiro do servidor público até o 
presente momento, mas cabeessa Casa fiscalizar.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Coronel Chagas – De-
putado George, eu parabenizo Vossa Excelência pelo pronunciamento e 
preocupação com o Instituto de Previdência do Estado e corroborando 
com o Deputado Xingú e os demais que deram sua contribuição da 
necessidade deste poder acompanhar isso. O Deputado Xingú solicitou 
do Presidente da Casa que fosse constituído uma Comissão Especial 
Externa para acompanhar isso, eu entendo que esta Casa tem o dever der 
acompanhar isso! mas, não vejo a necessidade de criar uma Comissão 
Especial, uma vez que temos a Comissão de Orçamento que pode muito 
bem fazer isso, já me coloco a disposição, estou na frente desta Comissão 
na condição de Presidente, então a Comissão de Orçamento vai tomar 
as providências no sentido de acompanhar a essa situação no sentido de 
pedir informações do Conselho e do Presidente o IPER. 
 O Senhor Deputado George Melo, continua – Estou colo-
cando o pedido em nome do nosso bloco. O Requerimento é pedindo 
para que a Comissão de Orçamento acompanhe o IPER e a Comissão de 
Administração acompanhe a questão dos empréstimos consignados. Será 
encaminhado o pedido as duas Comissões para que nos dê um retorno 
e veja a solução que a gente pode dá aos nossos servidores. Bom dia a 
todos. 
 O Senhor Presidente ( Jalser Renier)- esta Casa como bem 
frisou o Deputado Chagas, que é o Presidente da Comissão de Finanças, 
tem o dever de ofício, convidar  o Presidente do Instituto de Previdência 
para que preste esclarecimento no tocante a questão dos fundos de inves-
timento, mesmo estando dentro dos 3% que é o limite legal e constitu-
cional que aquela instituição tem para fazer os seus investimentos. Devo 
informar aos Senhores Deputados que o tempo que nós tínhamos junto 
ao Instituto de Previdência foi vencido em razão de estarmos em outra 
legislatura, por essa razão, estamos encaminhando novos nomes, ainda 
esta semana para que façam parte daquela instituição. Informo também, 
no tocante a Comissão de Administração, presida pelo Deputado Jorge 
Everton, quanto aos empréstimos consignados faça a mesma coisa, que 
convide primeiramente o Secretário atual de Administração para que ele 
informe de que maneira está sendo feito os empréstimos consignados, e 
qual instituição, para que este poder tome ciência, é apenas uma maneira 
que a Assembleia tem de acompanhar essas consignações. E voltando 
ao discurso do Deputado Jorge Everton, já designo que a Presidência da 
Comissão de Finanças Fiscalização e Controle já proceda a partir desta 
semana um convite ao Diretor Presidente do IPER, para que ele possa ser 
ouvido em razão da informação e requerimento prestado pelo Deputado 
George Melo, que não precisa ser aprovado, já considero o Requerimento 
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DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE DEFESA DOS DIREITOS DA FAMÍLIA, DA 
MULHER, DA CRIANÇA, DO ADOLESCENTE E DO IDOSO E 
DE AÇÃO SOCIAL.

Em, 17/03/15.
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/2015

 Convoco os Senhores Deputados componentes desta Comissão: 
Angela Águida Portella, Oleno Matos, Aurelina Medeiros, Lenir 
Rodrigues e Dhiego Coelho, para reunião Extraordinária, hoje dia 
17 de março do corrente, às 16h, na Sala de Reuniões, nos autos do 
Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas onde, estaremos discutindo 
e deliberando assuntos de interesse desta Comissão.

Angela Águida Portella
Presidente da Comissão.

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA 
CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 013/2015 ALTERADA 
PELA RESOLUÇÃO  Nº 021/2015.
 Aos quatro dias do mês de março de dois mil e quinze, às onze 
horas, no Plenário Antônio Valério Magalhães, desta Casa Legislativa, sito a 
Praça do Centro Cívico 202, realizou-se, extraordinariamente, a reunião da 
Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 013/15 alterada 
pela Resolução nº 021/2015,  destinada para, nos termos dos artigos 269 e 271 
do Regimento Interno, analisar a indicação do nome da Senhora Flauenne Silva 
Santiago para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Terras e Colonização 
de Roraima - ITERAIMA e o nome do  Senhor Lurenes Cruz do Nascimento 
para exercer o cargo de Diretor - Presidente do Instituto de Amparo à Ciência 
e Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACT,  e sabatiná-los nos 
termos do art. 33, inciso XVIII, da Constituição do Estado. A Comissão é 
composta pelos seguintes Parlamentares: Marcelo Cabral, Aurelina Medeiros, 
Dhiego Coelho, Soldado Sampaio e Valdenir Ferreira. Abertura: Assumiu a 
Presidência dos trabalhos a Senhora Deputada Aurelina Medeiros, nos termos 
do Regimento Interno desta Casa. Havendo quorum regimental,  o Senhor 
Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme acordo de 
lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, Vice-Presidente, 
Relator e Relator Adjunto. Iniciado o processo de votação e feita a chamada, 
votaram os Deputados: Marcelo Cabral,  Aurelina Medeiros, Soldado Sampaio 
e Valdenir Ferreira. Ausente o Senhor Parlamentar Dhiego Coelho. Encerrado o 
processo de votação, a  Senhora Presidente proclamou o resultado, declarando 
eleitos e empossados, para Presidente o  Senhor Deputado Marcelo Cabral, 
para Vice- Presidente a Senhora Deputada Aurelina Medeiros,  para Relator 
o Senhor Deputado Dhiego Coelho, para Relator Adjunto o Senhor Deputado 
Soldado Sampaio. Estando com a palavra, o Senhor Presidente eleito, agradeceu 
a todos pela votação, e informou que a Comissão será convocada em tempo 
oportuno para análise das indicações. Encerramento: Às onze horas e dezoito 
minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, 
e para constar, eu, Débora Navarro de Sousa, Secretária, lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e 
encaminhada à publicação.

Deputado Marcelo Cabral.
Presidente da Comissão.

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO Nº 013/15 ALTERADA PELA RESOLUÇÃO 021/15.

MEMO  Nº 001/2015.
                                           Em: 17/03/15.
À: Gerente de Arquivo e Documentação.
Assunto: Publicação de Ata.
 Senhora Gerente,
 Encaminhamos a Vossa Senhoria, Ata da Arguição desta Comissão 
Especial Externa, composta pelos Senhores Parlamentares: Marcelo Cabral, 
Presidente;  Aurelina Medeiros, Vice-Presidente; Dhiego Coelho, Relator 
Geral; Soldado Sampaio, Relator Adjunto; e Valdenir Ferreira, Membro, 
destinada, para nos termos do Decreto Legislativo nº 005/15, de autoria 
desta Comissão que, “Aprova a indicação o nome do Senhor Lurenes Cruz 
do Nascimento, ao cargo de Diretor - Presidente do Instituto de Amparo à 
Ciência e Tecnologia e Inovação – IACT,  de conformidade com a Resolução 
nº013/15 alterada pela Resolução 021/15”. Reunião realizada no dia 11/03/15, 
na Sala de Reuniões Altos do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, 

líder do Governo, pode pedir o adiamento de votação e pode também 
retirar de pauta o projeto. Adiamento de votação, verbalmente, proferi-
do pelo Deputado Brito Bezerra, baseado no Artigo 224 do Regimento 
Interno desta Casa. Esta presidência concede adiamento de votação a 
Vossa Excelência.
 Comunico que colocamos na pauta para votação na próxima 
terça-feira o nome da Senhora Flauenne e não amanhã, como Vossa Ex-
celência solicitou, porque o prazo de adiamento de votação, pelo artigo 
do Regimento Interno é proferido por até três dias úteis. 
 Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Chico Guerra – Senhor Presidente, é 
com relação ao pronunciamento do Deputado George Melo, eu gostaria 
de propor, eu tinha proposto ao Deputado Flamarion, quando daquela 
investigação que fizeram para que esta Casa votasse uma PEC, no sen-
tido de que toda e qualquer empréstimo feito, mesmo com a aprovação 
do Conselho, ele tivesse que passar pela Assembleia Legislativa e fosse 
dado visibilidade aquela matéria. Portanto, eu gostaria de solicitar ao 
Presidente da Comissão de Finanças que faça um estudo aprofundado, 
no sentido de que a gente possa fazer uma PEC para proteger mais ainda 
o patrimônio dos funcionários do Estado. E gostaria também de convidar 
os Senhores Deputados da Comissão de Direitos Humanos para reunião, 
logo após o término da Sessão: Deputado Izaias Maia, Deputado Dhiego 
Coelho, Soldado Sampaio e o Deputado Zé Galeto. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Requeiro ao Departa-
mento Técnico desta Casa, especialmente ao Deputado João de Carvalho, 
que faça um estudo preliminar dos argumentos proferidos pelo Deputado 
Chico Guerra, no tocante à PEC, sobre os recursos apresentados pelo 
Instituto de Previdência do Estado de Roraima, para que possamos evoluir 
a PEC. E todos os recursos destinados ao Fundo de Aplicação, mesmo 
dentro dos 3%, que é facultado ao Governo do Estado, passe por esta 
Casa. A iniciativa é do Deputado Chico Guerra. E o estudo será feito pela 
Comissão Técnica desta Casa.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Convido os Senhores 
Deputados Oleno Matos, Deputada Ângela Portella, Deputado Evangelista 
Siqueira e Deputado Coronel Chagas, para hoje, às 17 horas, na sala de 
reuniões, para reunião da Comissão de Arguição do Senhor Procurador 
do Estado. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor Presidente, 
na mesma linha de raciocínio do Deputado Chico Guerra, nós também, 
no âmbito da Comissão de Orçamento, vamos estudar essa matéria. E 
conforme já conversando com alguns parlamentares também com essa 
proposição. E verificar a possibilidade que propomos uma PEC, visando 
trazer para a Assembleia Legislativa a aprovação ou não de aplicação 
desses recursos. Então o Deputado Chico Guerra foi muito feliz e também 
comunga do mesmo pensamento nosso. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) – Eu não tenho dúvidas 
que o trabalho apresentado por Vossa Excelência terá um bom resultado 
para esta Casa.
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, que-
ro usar as Explicações Pessoais para convidar os membros da Comissão 
de Meio Ambiente: o Eminente Deputado Masamy Eda, George Melo, 
Jânio Xingu, Mecias de Jesus. E da Indústria e Comércio da Comissão 
em conjunto, composta pelo Deputado Brito Bezerra, Valdenir Ferreira, 
Jânio Xingu, Zé Galeto e Izaias Maia, para uma reunião que vai haver às 
quinze horas, aqui no Plenário, para tratar a respeito de alguns interesses 
dos empresários do Distrito Industrial. Essa reunião das comissões foi 
sugerida pelo então secretário doutor Alexandre, para que seja dirimido 
os trabalhos aqui no Plenário da Assembleia Legislativa. Então, ás 15 
horas, que sejam convidados os membros dessas comissões, que é para 
a gente deliberar algumas matérias. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jorge Everton – Senhor Presidente, no 
mesmo sentido que foi dito da PEC, com relação ao IPER. Após a con-
vocação do secretário de administração pela comissão de administração, 
nós iremos também fazer análise e um estudo da possibilidade, referente 
ao empréstimo consignado. Todas as garantias e direitos dos servidores 
públicos têm que ser respeitados e nós iremos acompanhar de perto. 
 O Senhor Presidente (Jalser Renier) - E, não havendo mais 
nada a tratar, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 12 de 
março, à hora regimental. Registraram a presença, no painel, os Senhores 
Deputados: Angela Portela, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico 
Guerra, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Francisco Mozart, 
Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Jânio 
Xingú, Jorge Everton,  Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos, 
Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Ata Sucinta Aprovada em: 12/03
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do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão Especial Externa, criada 
nos termos da Resolução nº 013/15 alterada pela Resolução 021/15 e da 
Mensagem Governamental n° 09/15, de 10 fevereiro de 2015, destinada 
para, nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, analisar a 
indicação do nome do Senhor Lurenes Cruz do Nascimento e sabatiná-
lo para exercer o cargo de Diretor - Presidente do Instituto de Amparo 
à Ciência e Tecnologia e Inovação - IACT, sob a Presidência do Senhor 
Deputado Marcelo Cabral, com a presença dos Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Vice-Presidente;  Soldado Sampaio, Relator Adjunto; 
Valdenir Ferreira, Membro e ausente o Relator Geral, Senhor Deputado 
Dhiego, cuja ausência foi justificado pelo Deputado Soldado Sampaio. 
ABERTURA: Havendo quorum regimental, o Senhor Presidente 
declarou aberta a Reunião e passou ao exame da Ata da reunião anterior. 
A Requerimento do Senhor Deputado Soldado Sampaio, dispensou a 
leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência, 
a todos os membros da Comissão para conhecimento do seu teor. Logo 
após, o Senhor Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo 
nenhuma retificação por parte dos Membros, foi submetida à votação, 
sendo aprovada por unanimidade dos Senhores Membros da Comissão.  
Prosseguindo, o Senhor Presidente registrou a Presença do Senhor Lurenes 
Cruz do Nascimento e solicitou ao Senhor Deputado Soldado Sampaio, que 
procedesse a leitura da Ficha de Identificação do Candidato. Em seguida, 
deu início à arguição, passando a palavra ao Senhor Lurenes Cruz do 
Nascimento  que em suas considerações iniciais cumprimentou a todos, 
dispondo-se a explanar sobre o papel do Instituto no Estado e  colocou-se 
a disposição dos Senhores Deputados para os  devidos questionamentos 
que o cargo requer. O Senhor Presidente da Comissão, Deputado Marcelo 
Cabral, dando continuidade à arguição, declarou aberto o espaço, para que 
os Deputados  pudessem fazer as perguntas que achassem necessárias.  Após 
sua explanação, o arguido se colocou à disposição dos Senhores Deputados 
para quaisquer questionamentos. O Senhor Presidente, Deputado Marcelo 
Cabral, declarou-se satisfeito com a explanação do candidato. Em seguida, 
franqueou a palavra aos Membros da Comissão e demais Deputados 
presentes. À vista das informações apresentadas pelo sabatinado, quando 
da apresentação pessoal, de suas atividades, esta Comissão declarou-se 
satisfeita, e recomendou Projeto de Decreto Legislativo, aprovando a 
indicação do nome do Senhor Lurenes Cruz do Nascimento  ao cargo 
de  Diretor - Presidente do Instituto de  Amparo à Ciência e Tecnologia e 
Inovação - IACT, informando ao arguido o término da sabatina, portanto, 
dispensado-o. Prosseguindo, o Senhor Presidente suspendeu a reunião, pelo 
tempo necessário, visando elaborar a Proposição. Após o tempo estipulado, 
constatou na Mesa dos Trabalhos o Projeto de Decreto Legislativo n° 05/15, 
de autoria desta Comissão, que “Aprova a indicação para, nos termos dos 
arts. 269 e 271 do Regimento Interno, o nome do Senhor  Lurenes Cruz do 
Nascimento , para o  Cargo de Diretor -  Presidente do Instituto de Amparo 
à Ciência e Tecnologia e Inovação do Estado de Roraima - IACT, de 
conformidade com a Resolução nº 013/15 alterada pela Resolução 021/15”. 
O Senhor Presidente solicitou ao Senhor Relator Adjunto, Deputado 
Soldado Sampaio, que procedesse a leitura do Parecer à Proposição em 
epígrafe. Procedida a leitura, o Senhor Presidente colocou o Parecer em 
discussão e votação, sendo acatado por unanimidade de seus Membros 
na Comissão. ENCERRAMENTO: Às dezesseis horas horas e tinta e 
cinco minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a reunião, e para constar, eu, Débora Navarro de Sousa, Secretária, lavrei 
a presente Ata que, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à 
publicação.

Marcelo Cabral
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE APOIO ÁS COMISSÕES
COMISSÃO DE ADMINISTRAÇÃO, SEGURANÇA E SERVIÇOS 
PÚBLICOS.

Em 17/03//2015
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº002/15

 Convocamos os Senhores Parlamentares, que compõem esta 
Comissão: Soldado Sampaio, Coronel Chagas, Odilon Filho e Valdenir 
Ferreira, para reunião Extraordinária desta Comissão, no dia 24 de março 
(terça-feira) ás 15h, na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas deste Poder, com objetivo de dar ciência aos 
membros sobre a denúncia  do Conselho de Vogais da Junta Comercial do 
Estado de Roraima a respeito da conduta do Presidente  da Junta Comercial 
Sr. Ubirajara Riz  Rodrigues . 

Deputado Jorge Everton
Presidente

desta Casa de Leis.
 Outrossim, informamos que a referida Ata não contém carimbo 
de aprovada, tendo em vista que a Comissão encerrou seus trabalhos.
 Atenciosamente,

Marcelo Cabral
Presidente da Comissão.

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 013/15 ALTERADA 
PELA RESOLUÇÃO 021/15, REALIZADA EM 10 DE MARÇO 
DE 2015 PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO.
 Aos dez dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às quinze 
horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões, nos autos do Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça do Centro Cívico, 
202, reuniu-se a Comissão Especial Externa, criada nos termos da Resolução 
nº 013/15 alterada pela Resolução 021/15 e da Mensagem Governamental n° 
09/15, de 10 fevereiro de 2015, destinada para, nos termos dos arts. 269 e 271 
do Regimento Interno, analisar a indicação do nome da Senhora Flauenne Silva 
Santiago e sabatiná-la para exercer o cargo de Presidente do Instituto de Terras e 
Colonização de Roraima - ITERAIMA, sob a Presidência do Senhor Deputado 
Marcelo Cabral, com a presença dos Senhores Deputados: Aurelina Medeiros, 
Vice-Presidente; Dhiego Coelho, Relator Geral; Soldado Sampaio, Relator 
Adjunto e Valdenir Ferreira, Membro. O Presidente registrou a presença do 
Senhor  Deputado Gabriel Picanço. ABERTURA: Havendo quorum regimental, o 
Senhor Presidente declarou aberta a Reunião e passou ao exame da Ata da reunião 
anterior. A Requerimento da Senhora Deputada Aurelina Medeiros, dispensou a 
leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos 
os membros da Comissão para conhecimento do seu teor. Logo após, o Senhor 
Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por 
parte dos Membros, foi submetida à votação, sendo aprovada por unanimidade 
dos Senhores Membros da Comissão.  Prosseguindo, o Senhor Presidente 
registrou a Presença da Senhora Flauenny Silva Santiago e solicitou a Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros que procedesse à leitura da Ficha de Identificação 
da Candidata. Em seguida, deu início à arguição, passando a palavra a Senhora 
Flauenny Silva Santiago, que em suas considerações iniciais cumprimentou a 
todos, agradeceu pela oportunidade de estar sendo sabatinada por esta Casa e 
colocou-se a disposição dos Senhores Deputados para os questionamentos. O 
Senhor Presidente da Comissão, Deputado Marcelo Cabral, dando continuidade 
à arguição, declarou aberto o espaço, para que os Deputados  pudessem fazer as 
perguntas que achassem necessárias.  Após sua explanação, a arguida se colocou 
à disposição dos Senhores Deputados para quaisquer questionamentos. O Senhor 
Presidente, Deputado Marcelo Cabral, declarou-se satisfeito com a explanação da 
candidata. Em seguida, franqueou a palavra aos Membros da Comissão e demais 
Deputados presentes. À vista das informações apresentadas pela sabatinada, 
quando da apresentação pessoal, de suas atividades, esta Comissão declarou-se 
satisfeita, e recomendou Projeto de Decreto Legislativo, aprovando a indicação 
do nome da Senhora Flauenne Silva Santiago  ao cargo de  Presidente do Instituto 
de  Terras e Colonização do Estado de Roraima – ITERAIMA, informando à 
arguida o término da sabatina, portanto, dispensado-a. Prosseguindo, o Senhor 
Presidente suspendeu a reunião, pelo tempo necessário, visando elaborar a 
Proposição. Após o tempo estipulado, constatou na Mesa dos Trabalhos o Projeto 
de Decreto Legislativo n° 04/15, de autoria desta Comissão, que “Aprova a 
indicação para, nos termos dos arts. 269 e 271 do Regimento Interno, o nome 
da Senhora Flauenny Silva Santiago, para o  Cargo de Presidente do Instituto de 
Terras e Colonização do Estado de Roraima – ITERAIMA, de conformidade com 
a Resolução nº 013/15 alterada pela Resolução 021/15”. O Senhor Presidente 
solicitou ao Senhor Relator Geral, Deputado Dhiego Coelho proceder à leitura 
do Parecer à Proposição em epígrafe. Procedida a leitura, o Senhor Presidente 
colocou o Parecer em discussão e votação, sendo acatado por unanimidade de 
seus Membros na Comissão. ENCERRAMENTO: Às dezesseis horas horas e 
vinte minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou a reunião, 
e para constar, eu, Débora Navarro de Sousa, Secretária, lavrei a presente Ata 
que, após lida e aprovada será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada 
à publicação.

Marcelo Cabral
Presidente da Comissão

ATA DA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO Nº 013/15 ALTERADA 
PELA RESOLUÇÃO 021/15, REALIZADA EM 11 DE MARÇO 
DE 2015 PARA ARGUIÇÃO E DELIBERAÇÃO DO RELATÓRIO 
CONCLUSIVO.
 Aos onze dias do mês de março do ano de dois mil e quinze, às 
quinze horas e quinze minutos, na Sala de Reuniões, nos autos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à Praça 
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