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PROJETO DE LEI Nº 201, DE 2021
TORNA OBRIGATÓRIA PRESENÇA
DE PROFISSIONAIS SALVA-VIDAS
EM TODOS OS ESTABELECIMENTOS
QUE EXPLOREM BALNEÁRIOS
OU OUTROS LOCAIS AQUÁTICOS
ABERTOS AO USO DO PÚBLICO.
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, faço saber que
a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima aprovou e eu sanciono a seguinte
Lei.
Art. 1º. Esta Lei regula a presença obrigatória de profissionais salvavidas em todos estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais
aquáticos abertos ao uso do público, como clubes sociais, leitos de rios, lagos e etc.
§1º. Os requisitos de qualificação dos profissionais salva-vidas serão os
estabelecidos em regulamento.
§2º. Os espaços privados de uso público deverão contratar profissionais
salva-vidas, na proporção de um para cada grupo de 200 (duzentas) pessoas que
frequentem a instalação aquática.
§3°. A prestação dos serviços de salva-vidas nos espaços aquáticos de
uso público, de propriedade da União ou dos Estados, é de responsabilidade do
Corpo de Bombeiros Militares do respectivo ente federado.
§4º. Para os efeitos de aplicação do previsto no § 3º, compreende-se
como espaços aquáticos de uso público, de propriedade da União e dos Estados,
aqueles instalados em locais que a Constituição Federal define como bens destes
entes e onde ocorra a presença constante de civis para atividades de lazer.
§5° A prestação dos serviços de salva-vidas nos espaços aquáticos de
uso público, de propriedade dos Municípios, é de responsabilidade das brigadas
municipais de salva-vidas, organizadas nos termos de lei municipal específica.
Art. 2° Os profissionais salva-vidas, quando civis, contratados pelos
estabelecimentos privados, somente poderão exercer suas funções após autorização
e nos termos estabelecidos pelo órgão competente.
Parágrafo único. Para a exercício da função de salva-vidas civil,
exigir-se-á habilitação específica, expedida pelo órgão competente, atendendo-se
obrigatoriamente aos seguintes requisitos:
I – idade mínima de dezoito anos;
II – comprovação de idoneidade, mediante apresentação certidão
negativa de antecedentes criminais;
III – comprovação aptidão sanitária, física e mental, mediante prestação
e aprovação nos respectivos exames.
IV – escolaridade mínima de ensino médio;
V - situação militar regularizada, em caso de sexo masculino;
Art. 3º. Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Boa Vista, 31 de agosto de 2021.
RENATO SILVA
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA
Ao longo dos anos, tem-se percebido o aumento acentuado do índice
de mortes por afogamento nos mais variados locais utilizados pelas pessoas, quer
seja nos balneários, piscinas ou lagos. Esses óbitos ocorrem, em sua grande maioria,
com pessoas que procuram estes locais para descanso e lazer com suas famílias,
como retribuição aos períodos de trabalho realizados durante a semana.
Em nosso Estado, dotado de todas as condições climáticas e naturais, é
comum a procura por locais com água em abundância para prática de atividades de
lazer, recreação e esportes. Assim, para que nossa população possa desfrutar destas
atividades, de modo prazeroso, se faz necessário à segurança, e esta, notadamente
somente poderá ser proporcionada por pessoas habilitadas e capacitadas, de tal
forma que possam agir com precisão em caso de emergência.
Nesse sentido, recentemente, nosso Estado passou por mais uma forte
comoção com o falecimento da doce e jovem criança Aliny da Costa Medeiro, de
apenas 09 anos, que foi mais uma vítima de afogamento em nossos balneários, o que
poderia ter sido evitado caso existisse um salva-vidas de prontidão no local, sendo
em nome desta a presente proposição legislativa, como forma de homenageá-la.
Sobre o assunto, registramos que o art. 23, inciso II, da Constituição da
República prevê a competência comum da União, dos Estados e do Distrito Federal
cuidar da saúde e assistência pública, bem como que o art. 24, inciso XII, também
da Constituição da República prevê que é competência concorrente para legislar
sobre defesa da saúde.
Desta forma, conclamo aos meus pares para aprovar o presente Projeto
de Lei para que no âmbito do Estado de Roraima, estudantes tenham garantias no
momento que optar pela desistência de qualquer curso.
RENATO SILVA
Deputado Estadual
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REQUERIMENTOS
REQUERIMENTO Nº 093 /2021
Do Senhor Depu tad o Nilto n Sindpol
Requer a realização de Audiência Pública a fim de discutir a
implantação de duas barreiras realizadas por indígenas na RR 171, única
via de acesso ao Município de Uiramutã.
A primeira, localizada na cabeceira da ponte sobre o Rio
Surumú, Município de Pacaraima, e a segunda, nas proximidades da ponte
sobre Rio Urucurí, Município de Uiramutã.
Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa
do estado de Roraima:
Com fundamento nos artigos 164, VIII e 192 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, este
Parlamentar que subscreve, requer a realização de Audiência Pública a fim
de discutir a implantação de duas barreiras realizadas por indígenas na RR
171 , única via de acesso ao Município de Uiramutã. A primeira, localizada

na cabeceira da ponte sobre o Rio Surumú e a segunda, nas proximidades
da ponte sobre o Rio Urucum.
A realização da referida audiência pública para tratar deste tema
torna-se imprescindível, vez que estamos na iminência de conf1itos, tendo
em vista, que direitos fundamentais estão sendo violados, pois nos termos
da Constituição “É livre a locomoção no território nacional em tempo de
paz, podendo qualquer pessoa, nos termos d a lei, nele entrar, permanecer
ou sair com seus bens” (BRASIL, 1990)”. Assim, a discussão torna-se
necessária para mediar a questão com fim de evitar problemas futuros.
Sala das Sessões, 16 de agosto de 2021.
NILTON SINDPOL
Deputado Estadual
Assembleia Legislativa/RR
REQUERIMENTO _095_/2021
Boa Vista-RR, 17 deagosto de 2021.

Senhor
Soldado Sampaio- Presidente Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima.
Assunto: Criação de Comissão Especial Externa
Senhor Presidente,
Ao cumprimentá-lo, com base nos artigos 43 e 193 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, requeiro a
criação de Comissão Especial Externa, visando a discutir a concretização
de parceria entre o Estado de Roraima e o país vizinho, principalmente no
que tange à importação e exportação de produtos, a exemplo que gêneros
alimentícios e combustíveis, além de telecomunicações e mineração.
Considera-se importante o estreitamento das relações com a
Venezuela, vez que Roraima poderá obter êxito e crescer ainda mais no
aspecto econômico.
Coloco-me à disposição para dirimir qualquer dúvida.
Atenciosamente,
JÂNIO XINGU
Deputado Estadual

INDICAÇÕES
INDICAÇÃO N° 9 35, DE 20 DE JULHO DE 2021.
O Parlamentar que esta subscreve com amparo no Art.
202 do Regimento Interno deste Poder, requer o encaminhamento ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima, a seguinte
Indicação:
- Requer que o Governo do Estado de Roraima encaminhe
Projeto de Lei para que se adite dispositivos a Lei Complementar nº
053, de 31 de dezembro de 2001, que dispõe sobre o Regime Jurídico
dos Servidores Públicos Civis do Estado de Roraima, incluindo o §3° ao
art. 19, para autorizar a implantação do sistema de escritório remoto
(“home-office”) no serviço público, reorganizando assim a Administração
Pública Estadual.
JUSTIFICATIVA
O Brasil, com a pandemia do Covid-19, sofreu com seus males,
com reflexos na vida da população, face às medidas de isolamento social
e de quarentena determinadas por autoridades públicas, tidas pelos órgãos
técnicos de vigilância sanitária e saúde como recomendações essenciais para
evitar a disseminação da doença.
Diante da situação excepcional devido à crise sanitária que
vivemos, vários órgãos governamentais acabaram por adotar o home office
como forma de garantir o isolamento social e manter as atividades laborais
dos servidores.
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O sistema de “escritório remoto” (mais conhecido por sua
nomenclatura na língua inglesa, “home-office”) é uma forma de trabalho
exercida à distância, de forma autônoma, utilizando ferramentas tecnológicas
e de informação capazes de assegurar um contato direto entre o trabalhador
e o empregador. Pode realizar-se a partir do domicílio do trabalhador, de
telecentros ou de qualquer ponto onde o servidor se encontre. Surge como
uma nova forma de organização do trabalho. Vem redesenhar as estruturas
das organizações tradicionais e centralizadas e diminuir as distâncias
geográficas.
A proposição que ora apresento visa a permitir a implementação
dessa sistemática de trabalho no âmbito da Administração Pública Estadual,
colaborando para o aperfeiçoamento e modernização na prestação dos
serviços públicos, haja vista que repentinamente, diante da pandemia do
novo coronavírus, a Administração Pública adotou o home-office como
continuidade dos serviços públicos de forma remota minimizando a
propagação do vírus em decorrência do isolamento social.
Uma das principais vantagens é o conforto propiciado ao servidor.
Dependendo da área em que o profissional trabalhe, como, por exemplo,
a criação, é importante que a pessoa possa ficar concentrada sozinha, num
ambiente amigável, que restrinja significativamente a possibilidade de
interferências ou perturbações. Outra vantagem é não se submeter à carga de
estresse provocada pelo trânsito urbano, com a perda de tempo que poderia
ser dispendido em mais produtividade.
Para a Administração também há inúmeras vantagens, como a
economia de gastos com aluguel, energia, telefone etc. As novas tecnologias
permitem que o servidor que exerça suas atividades no formato do “escritório
móvel” permaneça em contato di reto e permanente com os colegas e
superiores, podendo receber instruções mesmo não estando fisicamente na
sede do seu trabalho.
É importante registrar que, já reconhecendo a importância deste
sistema de trabalho nos tempos atuais, o Congresso Nacional, por meio da Lei
no 12.551, de 15 de dezembro de 2011, alterou o artigo 6° da Consolidação
das Leis do Trabalho, para tratar deste tema, que há muito vinha sendo
abordado pela Doutrina e Jurisprudência nacionais.
Dispõe do escritório remoto (ou o “trabalho à distância”, o
u
“teletrabalho”), como elemento revelador da subordinação, ínsita à relação
de emprego.
Conforme enunciado da referida lei, seu objetivo é o de “equiparar
os efeitos jurídicos da subordinação exercida por meios telemáticos e
informatizados à exercida por meios pessoais e diretos”. Para tanto, dá nova
feição do artigo 6° da CLT, que passou a ter a seguinte redação:
Art. 6°. Não se distingue entre o trabalho realizado
no estabelecimento do empregador, o executado no
domicílio do empregado e o realizado a distância,
desde que estejam caracterizados os pressupostos
da relação de emprego.
Parágrafo único. Os meios telemáticos
e informatizados de comando, controle
e supervisão se equiparam, para fins de
subordinação jurídica, aos meios pessoais e
diretos de comando, controle e supervisão do
trabalho alheio.
A Lei no 12.551/2011 tem origem no Projeto de Lei no 3129/2004
da Câmara dos Deputados, de autoria do ex-deputado Eduardo Valverde, do
Partido dos Trabalhadores, tendo tramitado no Senado Federal como Projeto
de Lei da Câmara n°102/2007.
Para perfeita compreensão do objetivo da Lei e de seu verdadeiro
alcance, a partir de uma interpretação a mais autêntica possível, é prudente a
leitura da justificativa do referido Projeto de Lei, bem como dos pareceres de
relatoria que compõem os passos de sua aprovação no Congresso Nacional.
Transcreve-se, primeiramente, a rápida justificativa apresentada
ao Congresso Nacional pelo autor do projeto de lei n° 3129/2004:
“A revolução tecnológica e as transformações
do mundo do trabalho exigem permanentes
transformações da ordem jurídica com o intuito
de apreender a realidade mutável. O tradicional
comando direto entre o empregador ou seu
preposto e o empregado, hoje cede lugar, ao
comando à distância, mediante o uso de meios
telemáticos, em que o empregado sequer sabe
quem é o emissor da ordem de comando e
controle. O Tele Trabalho é realidade para
muitos trabalhadores, sem que a distância
e o desconhecimento do emissor da ordem de
comando e supervisão, retire ou diminua a
subordinação jurídica da relação de trabalho.”

3

4

DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3529

Entendeu-se que, apesar da interpretação do art. 6° da CLT poder
ser feita de forma a configurar esse tipo de subordinação, a melhor opção foi
alterar a Lei, a fim de adequá-la às mais modernas tecnologias, em benefício
do trabalhador. O conceito de relação de trabalho é dinâmico e deve se
adequar às mudanças sociais.
O conceito de subordinação, como dispõe o projeto, é um dos
exemplos de evolução legislativa. Pode haver comando, controle e supervisão
ainda que não haja o contato direto. A revolução da informação permite a
subordinação do empregado ao empregador de forma talvez até mais eficiente
não importa se o teletrabalho é desenvolvido no próprio domicílio do
empregado, em escritório ou peça existente em sua residência, ou até mesmo
em qualquer lugar onde esteja o prestador desenvolvendo o seu trabalho de
forma remota. Se há remessa ou aproveitamento de dados ou ações concretas
geradas pelo prestador de serviços à distância, conversíveis em elementos de
produção de interesse do empregador, mesmo que tenham origem em ordem
remota emanada do tomador de serviços, a situação se equipara agora, para
fins de caracterização do elemento subordinação jurídica, ínsita à relação de
emprego, aos meios pessoais e diretos de comando, controle e supervisão do
trabalho alheio.
Por todos os ângulos que se observe, a implantação do trabalho
remoto é capaz de trazer vantagens a todos os participantes do processo
laboral: aos empregadores, significa diminuição de custos; ao funcionário,
aumento do bem-estar funcional.
No meio jurídico, a flexibilização dos horários e a possibilidade de
se atender colabores, colegas de trabalho e clientes à distância, preservando
o profissionalismo e a credibilidade, fez com que os advogados do
escritório Barretto Ferreira e Brancher - Sociedade de Advogados (BKBG)
implementasse amplamente o sistema de escritório remoto em suas atividades.
A satisfação gerada pela mudança do esquema de trabalho não se
limita ao escritório. A banca realiza anualmente uma pesquisa de satisfação, e
o resultado demonstra em número os beneficias que o sistema mobile trouxe
a cliente e advogados.
Interessante ainda trazer à baila alguns casos de sucesso de
implantação do sistema de escritório remoto no serviço público.
Em 22 de julho de 2014 noticiou-se que o ministro Barros
Levenhagen, então presidente do TST, teria assinado ato que ampliava para o
número de servidores daquele Tribunal que poderia desempenhar seu trabalho
por meio deste sistema. De acordo com o ministro Barros Levenhagen, o
projeto piloto provou que o resultado foi “extremamente positivo”. Disse
ainda: “A produtividade dos servidores que participaram da primeira etapa
de implantação do teletrabalho aumentou muito. Por isso, decidimos pela
ampliação”.
Um dos departamentos do TST com maior número de servidores
atuando em casa, naquele momento, era a Coordenadoria de Classificação,
Autuação e Distribuição. O então coordenador da área, Ronaldo Eustáquio de
Andrade, afirmou que ‘’espontaneamente, todos conseguem ultrapassar em
até 5% a meta mensal, o que mostra o sucesso do sistema.”
Essa experiência realizada no próprio TST - Tribunal Superior do
Trabalho, demonstra ser cabível e conveniente a implantação deste sistema
no serviço público. Lado outro, ainda há incertezas e receios de diversos
gestores públicos com relação à possibilidade de implantação do sistema
de escritório remoto em seus respectivos órgãos, em virtude da ausência de
dispositivo normativo expresso que a autorize, indene de dúvidas.
Na realidade Roraimense não é diferente, o Tribunal de Justiça do Estado,
por meio do Gabinete do Desembargador Almiro Padilha, desde 14 junho de 2018,
instituiu o teletrabalho por meio da Portaria no 27/201 8. Na mesma situação foi a
decisão tomada pelo Tribunal Regional Eleitoral instituindo a mesma espécie de
trabalho remoto por meio da Resolução n° 401/2010, de 21 de maio de 2019.
A Procuradoria-Geral do Estado alinhando-se com essa tendência,
desde 06 de novembro de 2018, implantou por meio da Portaria n° 173/2018/
GAB/PGE/RR, com base no princípio da eficiência, previsto no art. 37 da
Constituição Federal, no aprimoramento dos resultados e desempenho
nos órgãos e ainda visando reduzir os custos operacionais, em virtude do
contingenciamento de recursos, o programa de teletrabalho.
O Governo Federal publicou no Diário Oficial do dia 31/07/2020 a
Instrução Normativa n° 65, com orientações, critérios e procedimentos gerais
referentes à implementação de Programa de Gestão, a serem observados
por órgãos da Administração Pública Federal, e estabelece normas para
o teletrabalho. É importante destacar que a implementação de programa
de gestão é facultativa à Administração Pública e ocorrerá em função da
conveniência e do interesse do serviço, não se constituindo direito do
participante.
Segundo informações da Agência do Senado Federal, antes da
pandemia, o IBGE anunciara, em 2018, um total de 3,8 milhões de pessoas
trabalhando “no domicílio de residência”. Elas foram entrevistadas para
a Pesquisa Nacional por Amostra de Domicílios (PNAD), em sua versão
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“contínua”, mas os informes do IBGE à época não deixaram claro a
natureza das atividades que realizavam. Na semana de 21 a 27 de junho,
já no contexto da PNAD-Covid-19, o IBGE estimou em 8,6 milhões o
número de brasileiros que “trabalhavam remotamente”, ou seja, 12,4% da
população ocupada do país menos os afastados por causa do distanciamento
social (69,2 milhões).
A PNAD-Covid-19 teve início em 4 de maio de 2020 com
entrevistas realizadas por telefone em aproximadamente 48 mil domicílios
por semana, totalizando cerca de 193 mil residências por mês, em todo o
território nacional. A amostra é fixa, ou seja, os entrevistados no primeiro mês
de coleta de dados permanecerão na amostra nos meses subsequentes, até o
fim do levantamento.
É de se registrar ainda que tampouco o projeto trata de impor a
obrigatoriedade de implantação do sistema de escritório remoto no âmbito
do serviço público, mas tão somente cria essa possibilidade, autorizando o
gestor a implementá-lo, dotando-o de segurança jurídica caso assim entenda
ser conveniente e possível de ser implementado em seu órgão.
Assim solicita que o Governo do Estado, providencie, com a
urgência que o caso requer, um estudo para adicionar a Lei Complementar
na 053, de 31 de dezembro de 2001, o §3° ao art. 19, reorganizando assim a
Administração Pública Estadual.
Segue a minuta do Projeto de Lei.
Sala de Sessões, 20 de julho de 2021 .
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES
Deputado Estadual
PROJETO DE LEI Nº ___ DE 30 DE SETEMBRO DE 2020.
“Acrescenta o § 3° ao art. 19 da Lei n°
053, de 31 de dezembro de 2001, que
dispõe sobre o Regime Juridnco dos
Servidores Públicos Civis do Estado
de Roraima e dá outras providências,
para autorizar a implantação do
sistema de escritório remoto (“homeoffice”) no serviço público.”
O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições legais, faz saber que a ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
aprovou e sancionou o seguinte:
Art. 1 o O art. 19 da Lei Complementar no 053, de 31 de
dezembro de 200I , passa a vigorar com a seguinte redação:
“Art. 19. ..............................
§ 3 o Fica autorizada a implantação do
sistema de escritório remoto no âmbito do
serviço público, que consiste na atividade
ou no conjunto de atividades realizadas
fora das dependências físicas do órgão ou
entidade , quando os resultados puderem
ser efetivamente mensuráveis, conforme se
dispuser em regulamento. “ (NR)
Art. 2° Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
JORGE EVERTON BARRETO GUIMARÃES
Deputado Estadual
INDICAÇÃO Nº946 , DE 2021
(Do Sr. Deputado Renato Silva)
Sugere ao Excelentíssimo Senhor
Governador do Estado de Roraima
que adote medidas junto à Secretaria
de Segurança Pública para normalizar
a emissão de documento de identidade
no interior do Estado de Roraima.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RORAIMA, nos termos do art. 202 do Regimento Interno, sugere ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Roraima que adote
medidas junto à Secretaria de Segurança Pública para normalizar
a emissão de documento de identidade no interior do Estado de
Roraima.
JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica pela necessidade da população que
reside no interior do Estado de Roraima em ter acesso nas regiões mais
distantes da capital, de um posto de atendimento para emissão de documento
de identidade, que hoje se encontra suspenso, tendo a população que reside
no interior do Estado vir até a capital Boa Vista, para emissão de RG.
Respeitosamente,
Boa Vista/RR, 22
 de julho de 2021.
RENATO SILVA
Deputado Estadual
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ATAS
ATA DA 2872º SESSÃO, EM 11 DE AGOSTO DE 2021
=ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SOLDADO SAMPAIO
(Revisada)
Às nove horas e quarenta e sete minutos do dia onze de agosto
de dois mil e vinte e um, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a
segunda milésima octingentésima septuagésima segunda Sessão Ordinária
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Peço a todos que se
acomodem, vamos dá início a nossa Sessão.
Solícito à senhora primeira-secretária que proceda à verificação
de quórum.
A Senhora Primeira-Secretaria Tayla Peres – Há quórum,
senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Havendo quórum
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro
aberta a presente Sessão.
Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à leitura da
Ata da Sessão anterior.
A Senhora Segunda-Secretária Aurelina Medeiros – (Lida a
Ata).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão a Ata da
Sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação.
A votação será simbólica: os deputados que concordam com a Ata da
Sessão anterior permaneçam como estão. Aprovada.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à leitura do
Expediente.
A Senhora Primeira-Secretaria Tayla Peres – O Expediente
consta do seguinte, senhor presidente: RECEBIDO DO TRIBUNAL DE
CONTAS DE RORAIMA: Ofício n. 44/2021, de autoria do Tribunal de
Contas de Roraima – Gabinete da Presidência, solicitando a devolução
do Anteprojeto de Lei que “dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano
de Cargos, Carreiras e Remuneração do Tribunal de Contas do Estado de
Roraima e dá outras providências. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
Proposta de Emenda à Constituição n. 004/2021, de autoria dos membros
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, que “acrescenta o
parágrafo 2º e renumera o antigo parágrafo único do art. 41 da Constituição
do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 176/2021, de autoria do
deputado Gabriel Picanço, que “dispõe sobre educação domiciliar e dá
outras providências”; Projeto de Lei n. 177/2021, de autoria do deputado
Jeferson Alves, que “institui o documento de identidade funcional em
formato digital para policiais militares, policiais civis e demais agentes
de segurança pública do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 178/2021,
de autoria do deputado Jeferson Alves, que “dispõe sobre a garantia de
acessibilidade dos deficientes visuais aos projetos culturais patrocinados
ou fomentados com verba pública no Estado de Roraima”; Projeto de
Lei n. 179/2021, de autoria do deputado Renan, que “dispõe sobre a
doação de bicicletas apreendidas por ato administrativo ou de polícia,
para instituições beneficentes que transformem em cadeiras de rodas e
outros objetos”; Projeto de Lei n. 180/2021, de autoria do deputado Neto
Loureiro, que “dispõe sobre a isenção do pagamento de taxas de inscrição
em concursos públicos aos voluntários da Justiça Eleitoral e Jurados que
atuarem no Tribunal do Júri no âmbito do Estado de Roraima e dá outras
providências”; Projeto de Lei n. 181/2021, de autoria do deputado Marcelo
Cabral, que “dispõe sobre a criação de uma sala especializada no Instituto
Médico Legal - IML para atendimento e realização de exames necessários
em crianças e adolescentes vítimas de violência física e sexual no âmbito
do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 182/2021, de autoria do deputado
Marcelo Cabral, que “dispõe sobre o parcelamento dos débitos das faturas
de energia elétrica, água e esgoto contraídos pelos consumidores durante
o período da pandemia do coronavírus (Covid-19)”; Projeto de Lei
n.183/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que “disciplina o uso de
caçambas ou contêineres estacionários nos logradouros para recolhimento
de entulho no âmbito do Estado de Roraima”; Projeto de Lei n. 184/2021,
de autoria do deputado Jorge Everton, que “institui no Estado de Roraima
o ‘Dia do Profissional da Gastronomia’, a ser celebrado anualmente no dia
11 de agosto, e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo
n. 022/2021, de autoria da deputada Catarina Guerra, que “declara de
utilidade pública a Associação da Comunidade e Agricultores Familiares
do Distrito de Nova Petrolina do Norte – ACAF”; Projeto de Resolução
Legislativa n. 048/2021, de autoria Mesa Diretora, que “cria a Galeria Lilás
no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima”; Projeto de
Resolução Legislativa n. 049/2021, de autoria Mesa Diretora, que “dispõe
sobre a criação do Espaço Cultural Maria Luíza Vieira Campos no âmbito
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da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá outras providências”;
Moção de Pesar n. 44/2021, de autoria do deputado Coronel Chagas, que
“presta condolências aos familiares e amigos do coronel da PM César
Augusto dos Santos Rosa; Requerimento de Pedido de Informação n.
17/2021, de autoria do deputado Jeferson Alves, que “requer estudo
de impacto tributário referente ao DIFAL do ICMS, para os optantes do
Simples Nacional localizado do Estado de Roraima”; Requerimento de
Pedido de Informação n. 18/2021, de autoria do deputado Neto Loureiro,
que “solicita informações ao secretário de Estado da Saúde sobre o
serviço de Neurocirurgia nos hospitais de alta complexidade do Estado de
Roraima”; Requerimento de Pedido de Informação n. 19/2021, de autoria
do deputado Neto Loureiro, que “solicita informações ao secretário de
Estado da Saúde sobre o serviço de Ortopedia/Traumatologia nos hospitais
de alta e média complexidade do Estado de Roraima”; Requerimento de
Pedido de Informação n. 20/2021, de autoria do deputado Neto Loureiro,
que “solicita informações ao secretário de Estado da Justiça e Cidadania
acerca do serviço de fornecimento de alimentação aos reeducandos das
unidades do sistema prisional do Estado de Roraima”; Requerimento n.
87/2021, de autoria do deputado Renato Silva, que “requer a retirada de
tramitação do Projeto de Lei n. 119/2019”; Requerimento n. 088/2021,
de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito presidida pelo deputado
Coronel Chagas, que “pede prorrogação de prazo por mais 30 dias a contar
do dia 25/07/2021.
Esse é o Expediente, Presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Solicito à senhora
primeira-secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o
Grande Expediente.
A Senhora Primeira-Secretária Tayla Peres – Não há oradores
inscritos, presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo nenhum
deputado para fazer uso da palavra no Grande Expediente, neste momento,
a presente Sessão será transformada em Comissão Geral, para a solenidade
de celebração dos 30 Anos de Instalação da Assembleia Legislativa
de Roraima e da promulgação da Constituição do Estado de Roraima.
Lembrando aos senhores deputados que, logo após a Comissão Geral,
teremos na Ordem do Dia duas matérias urgentes a serem deliberadas.
O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa –
Senhoras e senhores, bom dia! Em nome do senhor presidente da
Assembleia Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio,
damos as boas-vindas a todos os presentes. Esta Sessão alusiva aos
30 Anos de Instalação da Assembleia Legislativa e a Promulgação
da Constituição do Estado de Roraima conta com a presença dos
parlamentares, autoridades civis e militares, representantes da
sociedade roraimense e dos servidores desta Casa. A presente Sessão
está sendo transmitida, ao vivo, pela TV Assembleia, canal 57.3,
Rádio Assembleia FM 98.3 e pelo Facebook, e gravada para posterior
transcrição da Ata.
Já presente à Mesa de Honra o presidente da Assembleia
Legislativa, deputado Soldado Sampaio.
De ordem do senhor presidente, convidamos a deputada Angela
Águida Portela para conduzir a procuradora-geral de Justiça do Estado de
Roraima Dra. Janaína Carneiro; e convidamos o deputado Chagas para
conduzir o governador do Estado de Roraima Antonio Denarium. Senhoras
e senhores, o govenador do Estado e também a procuradora-geral de Justiça.
Convidamos a compor a Mesa de Honra o comandante-geral
da Polícia Militar de Roraima, Coronel PM Francisco Xavier Medeiros
de Castro. Convidados também o reitor da Universidade Federal de
Roraima, professor Dr. José Geraldo Ticianeli; o subcomandante do
Corpo de Bombeiros Militar de Roraima, coronel bombeiro militar
Anderson Carvalho de Matos; o ex-governador do Estado de Roraima,
ex-deputado estadual e secretário-chefe da Casa Civil Flamarion
Portela. Convidamos também o ex-deputado federal e secretário de
articulação, senhor Luciano Castro. Convidamos também o presidente
do IPER José Aroldo Campos.
Senhoras e senhores, com a palavra o presidente da Assembleia
Legislativa de Roraima, deputado Soldado Sampaio.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Bom dia, mais uma
vez, a todos e a todas! Sejam bem-vindos ao Poder Legislativo Estadual.
Sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro
aberta a presente Comissão Geral.
O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa –
Convidamos todos para, em posição de respeito, ouvirmos o Hino
Nacional Brasileiro, o Hino do Estado de Roraima e o Hino Cultural
do Estado de Roraima, Roraimeira, de autoria de José Maria de Sousa
Garcia - Zeca Preto, em conformidade com a Lei n. 1007, de 26 de
agosto de 2015. Os hinos serão executados pela banda de música da
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Polícia Militar de Roraima, sob a regência do comandante da banda,
capitão PM Sidnei Gomes da Silva e do subcomandante, capitão PM
Gibton Pereira de Andrade.
(Execução dos Hinos)
Podeis assentar. Os agradecimentos desta Casa Legislativa à
briosa banda da Polícia Militar do Estado de Roraima.
Anunciamos o presidente da Assembleia Legislativa de Roraima,
deputado Soldado Sampaio.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Cumprimento Sua
Excelência, o senhor governador do Estado de Roraima, Antonio Denarium.
Obrigado pela presença, governador!
Cumprimento a senhora procuradora-geral do Ministério Público
de Roraima, Dr. Janaina Carneiro. Obrigado pela presença!
Cumprimento o sr. Reitor da Universidade Federal, professor
José Geraldo. Obrigado, professor!
Cumprimentar o comandante da Polícia Militar, coronel
Francisco. Obrigado pela presença!
Cumprimento o sr. subcomandante-geral do Corpo de
Bombeiros, coronel Anderson. Obrigado pela presença, coronel.
Faço um agradecimento especial à minha esposa, que se faz
presente, Franci. Obrigado pela presença, juntamente com a minha moça
mais nova da família, Dulce Maria.
Cumprimento meus pais aqui presentes, senhor Chico Miranda
e dona Creusa.
Cumprimento a primeira-dama Simone Denarium. Pela
presença, obrigado, primeira-dama!
Cumprimento o sr. secretário-chefe da Casa Civil, meu amigo,
ex-governador, ex-deputado, secretário em várias pastas, Flamarion
Portela, que recebeu recentemente um presente vindo do Ceará, uma
rapadura trazida pelo meu pai (risos).
Cumprimento o ex-deputado federal, hoje atual secretário de
Articulação Estadual, Luciano Castro, uma liderança política em nosso
Estado.
Cumprimento o presidente do Instituto de Previdência do Estado
de Roraima, José Aroldo Júnior.
Cumprimento toda a banda de música e agradeço a contribuição
valorosa que abrilhanta o nosso evento. Em nome do capitão Sidnei,
cumprimento os demais.
Cumprimento os senhores e senhoras deputados que compõem
este parlamento, começando pela deputada Aurelina Medeiros, deputada
Tayla Peres, deputado Gabriel Picanço, deputado Coronel Chagas - líder
do governo, deputado Marcelo, vice-presidente, deputado Neto, deputado
Renan, deputada Catarina Guerra, deputado Renato Silva, deputado
Evangelista Siqueira, deputada Betânia Almeida, deputada Yonny Pedroso,
deputado Odilon Filho, deputado Jorge Everton, deputada professora Lenir
e deputada Angela Águida Portella.
Cumprimento todos os profissionais da imprensa aqui presentes,
a TV Assembleia, a Rádio Assembleia, os demais meios de comunicações,
blogs, todos aqui. Sintam-se cumprimentados também os servidores
públicos do Poder Legislativo. Senhores e senhoras meu cordial bom-dia!
Esta Comissão Geral tem por finalidade comemorarmos os 30
anos de promulgação da Constituição do Estado e os 30 anos do Poder
Legislativo, então é um momento importante para Roraima, para a política
roraimense. Eu quero começar a minha fala, senhor governador, ressaltando
que, sem sombra de dúvida, não há outro caminho para fazer a boa política,
se não for a democracia. É a democracia que recebe todos os segmentos da
sociedade brasileira, compondo os poderes, cada qual com suas atribuições,
suas contribuições para a sociedade brasileira, sociedade roraimense. A
democracia exercida pela política recepciona todos, seja ele o agricultor, o
empresário, o funcionário público, os integrantes do Ministério Público, os
membros das Forças Armadas, das forças policiais; a todos, a democracia
consegue abranger e são muito bem recebidos pela política. Não tem outro
caminho, deputado Renato, se não for a base da política, exercida através
da Pandemocracia. Então, quero aqui registrar este momento, 30 anos da
nossa Constituição do Estado, governador, na qual permite termos um
balizamento de normas, de regras de convivência, limites de atuação entre
os poderes, sempre respeitando a sociedade através das suas escolhas.
Então, é com satisfação que abrimos os trabalhos do segundo
semestre de 2021 deste ano tão importante, no qual comemoramos 30
anos do Poder Legislativo e da Promulgação da Constituição do Estado
de Roraima, um ano especial, também porque, apesar dos desafios, perdas
e tristezas trazidas pela Covid, tivemos força para seguir em frente,
desempenhado o nosso papel, fazendo da Assembleia Legislativa cada
vez mais um poder do povo. Buscamos atuar com uma visão humanitária,
enxergando aquelas pessoas que mais precisam da presença desta Casa de
Leis nas suas vidas.
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Quero iniciar essa nova etapa desejando a cada um aqui presente
muita saúde, paz, disposição para continuarmos sendo uma Assembleia
Legislativa representativa, atuante e transparente, sempre perto das pessoas,
sempre aberta ao diálogo e sempre colocando o cidadão roraimense acima
de qualquer posicionamento político. Na retomada dos trabalhos, que vamos
continuar de forma híbrida em função da pandemia, quero ressaltar alguns
avanços que conseguimos juntos: promovemos uma ampla estruturação
administrativa adequando a Assembleia para melhor atender a população
e oferecer melhores condições de trabalho aos servidores deste Poder;
criamos a Superintendência de Programas Especiais, que agora coordena
todos os programas sociais, como o Chame, a Escolegis, Procon, Fiscaliza
Roraima, CAM e Ouvidoria, sem personalidade. A superintendência,
como todos os programas, pertence ao Poder Legislativo, pertence aos 24
deputados, pertence à sociedade roraimense. O cidadão também vai contar
com um centro de documentação e acervo histórico, governador, que vai
conservar e organizar a documentação e a memória histórica do Poder
Legislativo. E, com um Centro de Convivência da Juventude voltado aos
jovens, que ofertará políticas de qualificação profissional, inclusão digital,
cultura, esporte, música e empreendedorismo.
Senhora
procuradora-geral,
empossamos
servidores
concursados que há três anos almejavam, de fato, tomar posse dos seus
cargos por direito, fazendo justiça e dando segurança a esses trabalhadores;
aprovamos leis importantes para o Estado e para o povo; expandimos,
dentro das nossas limitações impostas pela pandemia, as ações de cidadania
e amparo social, bem como acesso à informação; promulgamos o Plano
de Cargos, Carreira e Remuneração dos servidores da saúde, um projeto
de lei encaminhado por Vossa Excelência, governador, que foi aprovado
nesta Casa por unanimidade. Uma conquista para os verdadeiros heróis
que combatem a Covid-19, no caso, os servidores da Saúde. Construímos
um importante diálogo com o Governo do Estado, somando forças para
equipar os nossos hospitais. Estivemos presentes em todos os momentos
com Governo do Estado e também com a contribuição dos demais poderes
para fortalecer o nosso Sistema de Saúde Estadual para o enfrentamento
da Covid. Aprovamos medidas que ajudaram a matar a fome de milhares
de pessoas. Refiro-me aos programas sociais, enviados para esta Casa por
Vossa Excelência, onde todos foram aprovados com o referido debate e
hoje, permite que Vossa Excelência, como governador do Estado, atenda
as pessoas que mais precisam, a exemplo da Lei do Renda Cidadã e o
auxílio aos pequenos e médios empreendedores do Estado.
Quando Roraima mais precisou da Assembleia, estávamos lá
levando alimento, orientação, educação e informação, por meio da TV
Assembleia que, recentemente, comemorou 6 anos. Uma TV pública, mas,
que tem a finalidade, não só de dar acesso à sociedade roraimense do que
tramita nesta Casa, das discussões, dos debates, das sessões, mas, também,
uma TV que tem o papel de resgatar nossa história, nossa personalidade
e fortalecer nossa cultura e nosso esporte. Então, esse é o papel da TV
Assembleia, que queremos expandir a curto prazo, nos municípios do interior
do Estado, assim como, também, a Rádio Assembleia. Implementamos outras
mudanças administrativas nesta Casa, conduzidas pela atual Mesa Diretora.
Não sou muito dado à tecnologia, mas, vamos tentando
improvisar e para isso peço a atenção de todos os presentes para o nosso
telão, para apresentarmos o nosso novo Sistema de Apoio ao Processo
Legislativo-SAPL. Esse sistema é fruto de um termo de cooperação
entre este Poder e o Senado Federal e foi viabilizado sem nenhum
custo financeiro para a Assembleia Legislativa. Foi implementado há
aproximadamente 15 dias e atualmente, possui inserido na sua base de
dados 1.738 projetos e 2.115 normas, totalizando 3.853 proposições
aprovadas ou em tramitação no nosso sistema. A partir do dia 8 de
setembro, esse sistema estará disponível no site da Assembleia para
todos aqueles que desejem acessar à tramitação do processo legislativo
e consultar as leis, a Constituição e todas as normas apreciadas por
este Poder. Era um anseio, governador, da sociedade roraimense, dos
operadores do direito, dos poderes, dos servidores públicos, terem acesso
às informações, aos projetos de lei, que tramitam nesta Casa, com suas
emendas e suas discussões. Então, de antemão, estamos anunciando a
todos os senhores esse sistema, SAPL, que estará em funcionamento a
partir do dia 8 de setembro.
Vou fazer aqui uma pequena apresentação. Desculpem-me se
houver algum transtorno. Já estou com o Jardel, aqui, do meu lado, me
ajudando. Se eu clicar, aqui, na Mesa Diretora, vocês verão os deputados
que compõem a Mesa Diretora. Se clicar no Soldado Sampaio, veremos
que há todo o histórico, o nome e outras informações. Só estamos com
dificuldade de publicar a data de nascimento das deputadas, elas não querem
divulgar (risos). Faz parte, né? Temos também as Comissões Permanentes,
todas elas. Temos a CCJ, suas competências, a composição, onde a Catarina
Guerra é a presidente e os demais membros. Aqui vão constar todas as

BOA VISTA, 02 DE SETEMBRO DE 2021

tramitações para que a sociedade ou os deputados possam saber o que está
tramitando naquela Comissão.
Aqui tem o nome de todos os deputados, de todas as legislaturas.
Vou colocar, aqui, na deputada Aurelina para a gente conhecer, pois é a
deputada que tem mais mandatos, aqui, para a gente conhecer. Aparece seu
nome, seu perfil, com 6 mandatos. Da primeira legislatura em 95, lembrando
que estão os deputados atuais e todos os deputados que por aqui passaram,
todos estarão registrados, sua história, seu perfil, suas proposições, seus
debates. Vão estar aqui as pautas das sessões, onde os deputados terão
acesso, de maneira antecipada, à Ordem do Dia, onde vão poder fazer suas
emendas, de forma virtual.
Então, aqui, estarão compiladas todas as matérias dos últimos 30
anos deste Poder, que facilitará a pesquisa de qualquer cidadão, de qualquer
poder, de qualquer operador do Direito para conhecimento das matérias,
aqui, discutidas e aprovadas.
Vou acessar agora em matérias legislativas. Vou pegar em
Normas, e depois Lei Complementar, a Lei Orgânica do Ministério Público,
de 94, com todo um calendário, um histórico, as alterações na Lei 03 de
94, a Lei Orgânica do Ministério Público, e estão todas as compilações,
as alterações dos anos 94, 95, 98, 99, 2000, 2002. Dia 08 de setembro
estarão todas as leis, aqui, os relatórios, ou seja, essa ferramenta, esse
sistema dará transparência à tramitação das proposições e é um anseio
da sociedade. Não podemos nos permitir continuar de maneira análoga,
com pesquisa manual, informações desencontradas. Agora nós vamos ter
essa ferramenta à disposição dos deputados, dos servidores desta Casa,
dos demais Poderes, servidores públicos, dos operadores do Direito e da
sociedade roraimense. Eu acho que é muito mais que uma forma de só dar
transparência a discussões deste Poder, é uma forma de democratizar este
Poder ainda mais, permitindo que o cidadão roraimense possa acompanhar
os seus trabalhos. Então, esse sistema estará à disposição.
Quero, aqui, agradecer ao Jardel, a toda a equipe, aos servidores
que estão empenhados. Qual o nome do servidor, Jardel? Qual o nome do
Servidor? O Stefferson, um servidor recém empossado na Assembleia.
Servidor efetivo, que está comandando toda uma equipe de servidores para
organizar esse sistema. Então é isso, o nosso sistema. Outra novidade que
eu quero apresentar aos senhores é o informativo, impresso da Revista do
Parlamento, em revista. Ela faz um balanço de todas as ações da nossa
gestão e será uma ferramenta importante na comunicação da Assembleia e
do povo roraimense. Então, eu quero deixar uma cópia para o governador.
Vamos distribuir cópia a todos deputados em seus gabinetes. Pronto.
Então facilitou, aqui. A Soninha está me orientando, que vai passar no
telão a revista dos 06 meses da atual Mesa Diretora, prestando conta das
ações deste Poder. Aqui está a atuação de todos os deputados, as matérias
discutidas neste primeiro semestre, as proposições, as atuações dos
deputados, os debates, a contribuição desta Casa aos demais poderes, à
sociedade roraimense, prestando conta. Também vai estar à disposição no
site da Assembleia e de maneira impressa a todos.
Ainda em comemoração aos 30 anos do Parlamento, convido
todos para a inauguração da Galeria Lilás, que divulga e prestigia as
18 mulheres parlamentares que fizeram parte do Legislativo nesses 30
anos. Será na sexta-feira, dia 13, às 09 horas. Vamos homenagear as 18
parlamentares que compuseram, nas legislaturas passadas e na atual, este
Poder. Então, vamos inaugurar com todas as honras e os méritos devidos a
essas mulheres que fizeram história e fazem história. A exemplo da deputada
Aurelina, deputada Tayla, deputada Angela Águida Portela, deputada
Lenir, professora Lenir, deputada Yonny Pedroso, deputada Betânia,
deputada Catarina. Hoje, nós temos um total de sete mulheres compondo
este Parlamento. Então, faremos uma homenagem também a todas essas
deputadas da atual legislatura. Também, na sexta-feira, vamos inaugurar
o Espaço Cultural para abrigar exposições de arte e eventos culturais e
reabrir oficialmente o Plenarinho Valério de Caldas Magalhães. Na próxima
semana, também, estaremos... iremos relançar, governador, o site da
Assembleia totalmente reformulado, de acordo com a Lei de Transparência,
de acordo com as normas, e, em especial, com o objetivo maior de dar
conhecimento à sociedade roraimense, através do site da Assembleia.
Enfim, no fim de agosto, finalzinho de agosto, vamos lançar o concurso,
governador, para escolha da bandeira e brasão do Poder Legislativo em
comemoração aos 30 anos deste Poder. O concurso de jornalismo para TV,
rádio, internet, um concurso de fotografia, um concurso de redação para
alunos das escolas públicas e o prêmio “CineAle” de cinema. Tudo isso
para valorizar e fortalecer os nossos talentos. Vamos promover também
um passeio ciclista e encerrar, em dezembro, com grande solenidade
para entrega da Constituição, atualizada. Nós estamos aí em parceria
com o Senado Federal, fazendo a compilação da nossa Constituição.
Queremos entregar a nossa Constituição compilada, com todas as suas
emendas, publicadas em nosso site, à disposição das nossas faculdades,
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da nossa sociedade, de forma geral. Então, são ações como essas que nós
pretendemos fazer. Assumo, também, já estamos estabelecendo comissões
de deputados, profissionais e técnicos para fazer uma reformulação no nosso
Regimento Interno, que está bastante ultrapassado. Queremos democratizar
mais ainda nesta Casa o debate dos deputados, fortalecendo às bancadas,
fortalecendo às lideranças de bloco, liderança de Governo, fortalecendo,
também, os partidos políticos. Ou seja, queremos um regimento atual,
moderno e especial, que possa permitir que a democracia prevaleça, a
vontade da maioria, respeitando as minorias. Então, essa é a ideia que nós
pretendemos fazer, aqui, com a atuação do nosso Regimento. Essa é uma
forma de honrar os 30 anos de Assembleia Legislativa e comemorarmos
nossos 30 anos da promulgação da Constituição do Estado. Então, era isso
que eu queria passar aos senhores. Agradecer, mais uma vez, e nos colocar
à disposição para esclarecimento das propostas que foram apresentadas.
Lembrando sempre que esse é o Poder do Povo. É o Poder, dentro dos três
poderes que compõem nossa democracia. É o Poder mais próximo do povo
roraimense e continuará de portas abertas, se depender da atual gestão da
Mesa Diretora e dos demais 24 deputados. Era isso. Muito obrigado!
Quero franquear a palavra à nossa procuradora-geral, Dra.
Janaína. Fique à vontade para fazer uso da palavra.
A Senhora Janaína Carneiro, Procuradora-Geral do Ministério
Público – Bom dia a todos e a todas. Quero cumprimentar esta Casa
Legislativa, na pessoa do presidente, deputado Sampaio; cumprimentar,
também, esta Casa, em nome da nossa decana, a deputada Aurelina
Medeiros. Cumprimentar o nosso governador do Estado de Roraima,
Antônio Denarium, em nome do qual cumprimento todas as autoridades
que compõem o Executivo deste Estado. Quero cumprimentar, também,
os familiares, em nome da primeira-dama, senhora Simone. Mas quero,
em especial, cumprimentar todas as deputadas e deputados que compõem
esta Casa Legislativa, neste ano em que completamos trinta anos de
promulgação da Constituição de 1991. Os senhores exercem um papel de
extrema relevância no nosso Estado, na criação, no desenvolvimento de
programas, e não somente de programas, mas na criação de leis, que venham
permitir que o nosso Estado continue avançando. Cumprimento todas as
autoridades que compõem esta Mesa, no nome do nosso ex-governador e
ex-deputado, o senhor Flamarion Portella. Quero cumprimentar, também,
todas as autoridades militares que compõem e fazem parte desta Sessão,
em nome do senhor comandante Francisco Xavier, e dizer que, para nós,
do Ministério Público, nós enxergamos a harmonia entre os Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário. E entre as instituições, é algo de
extrema relevância para o desenvolvimento das políticas, voltadas para os
cidadãos, aqui em Roraima. Trinta anos de promulgação da nossa Carta
Magna; trinta anos de instalação do Legislativo Estadual, e, ano que vem, o
Ministério Público também estará completando trinta anos.
Quero fazer dois destaques, que eu acho que são importantes
para este momento, solicitar dos senhores, dos parlamentares desta Casa,
a sensibilidade na aprovação de projetos que possam trazer igualdade no
acesso à concurso público a todas as mulheres e a todos os homens, em
especial às mulheres. Nós ainda passamos e o Ministério Público tem
ajuizado várias ações diretas de inconstitucionalidade, em razão de leis que
ferem a Carta Magna de 88, impondo limites de acesso ao serviço público,
aos cargos inerentes a diversos poderes e instituições, que são impostos a
nós, mulheres.
Quero parabenizar, verifiquei aqui pela revista, trabalhos
importantes como o da deputada Yonny Pedroso na defesa da mulher,
contra a violência doméstica, que tem assolado, não somente o nosso
Estado, mas também o nosso País. Nós precisamos rever políticas voltadas
para a defesa dessas mulheres. Muitas estão caladas, muitas sofrem, muitas
são vítimas de violência psicológica e emocional. Também, a deputada
Lenir Rodrigues, acompanhando políticas voltadas para as minorias, algo
que é muito caro para o Ministério Público, e temos acompanhado a política
voltada para os povos indígenas, aos imigrantes, à população de rua.
Também merece destaque, os senhores me desculpem, mas quero ressaltar
o trabalho de muitas mulheres que compõem este legislativo: a deputada
Angela Águida, na atuação das Comissões de Saúde e Educação. Dizer
que o Ministério Público, neste momento, está voltado, preocupado, com
a falta de adesão de muitos jovens, na faixa etária de dezoito e vinte anos,
e agora há pouco, eu conversava com o reitor da Universidade Federal,
que também demonstrou essa preocupação, a baixa adesão à vacina que
o Governo do Estado tem disponibilizado. O nosso governador e toda a
sua equipe não tem medido esforços, no sentido de trazer, cada vez mais,
vacinas para o combate à Covid-19. Mas nós precisamos de uma adesão
maior dos jovens, dos jovens que estão nas ruas, dos jovens que estão
frequentando bares e restaurantes, e muitos, que estão retornando às aulas.
Precisamos fazer essa reflexão e essa sensibilização. A deputada Aurelina
Medeiros, decana desta Casa Legislativa, que tem estado juntamente com
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a presidência, à frente de projetos para trazer uma organização maior
para dentro da Casa, transparência também. Quero parabenizar também o
presidente desta Casa, o deputado Soldado Sampaio, que tem buscado, por
meio de ferramentas tecnológicas, como ele mesmo apresentou, que vai
facilitar, não somente às instituições, mas a todo cidadão, o acesso, não só
às leis que já foram sancionadas, mas, principalmente, ao acompanhamento
do processo legislativo. A deputada Betânia Almeida, que também está à
frente da defesa dos direitos da mulher, e nós temos muito a avançar neste
sentido. A deputada Catarina Guerra, que está à frente da Escolegis, e quero
também solicitar a ela essa sensibilidade em relação aos jovens, para que,
neste momento de pandemia, possam estar acatando as decisões, tanto do
Legislativo como do Executivo, para que possamos vencer essa barreira
que a pandemia tem nos trazido, de convivência mutua, principalmente no
ambiente escolar. E a deputada Tayla Peres, jovem, a tenho acompanhado
desde o início do seu trabalho, sempre empenhada em encaminhamento
de projetos de lei, voltados para os jovens, voltados também para esta
comunidade roraimense.
Senhores, neste momento em que temos praticamente seis meses
para encerrar o ano de 2021, fica realmente a reflexão daquilo que cada um
de nós, como agentes públicos, agentes políticos, podemos fazer em prol do
nosso Estado, para que nos próximos trinta ou sessenta anos nós possamos
estar vivendo em uma sociedade mais igualitária, senhor governador, com
mais avanços em termos de investimentos para este Estado. E o senhor
tem se esforçado muito neste sentido, trazendo investidores, encaminhando
projetos de lei para que a população possa ser beneficiada e este Estado
possa crescer. Mas compete a cada um de nós, em especial a esta Casa
Legislativa, agilizar a apreciação de projetos de lei nas Comissões e no
Plenário, para que este Estado possa alcançar o desenvolvimento, que já
é almejado há mais de trinta anos. Então, fica aqui, realmente, esse desejo
de que possamos avançar, já nesse semestre, não só com a transparência,
mas também na apreciação de projetos de lei, que são tão caros ao nosso
Estado e à sociedade roraimense. Então, desejo a cada um dos senhores
parlamentares sucesso na jornada desse próximo semestre, e contem com
o Ministério Público, como parceiros, no acompanhamento de cada um
desses projetos. Obrigada!
O Senhor Presidente Renato Silva – Doutora Janaína, quero aqui
agradecer as suas palavras. Acredito que este momento em que o Estado de
Roraima vive é muito importante. Durante esses dois anos e meio, nós estamos
transformando o Estado de Roraima. Saímos de uma crise muito grande, onde
o respeito e a união das instituições do Estado são muito importantes para
conseguirmos chegar onde queremos, que era tirar o Estado de Roraima da crise
financeira que tinha e da corrupção que o assolava. E hoje, nós vivemos um novo
momento. Com a palavra, o senhor governador do Estado Antônio Denarium.
O Senhor Governador Antonio Denarium – Senhoras e
senhores, bom dia! Agradeço a Deus por mais um dia de vida e pela vida de
cada um de vocês. Gostaria de cumprimentar o presidente da Assembleia,
deputado Soldado Sampaio, agora representado pelo deputado estadual
Renato Silva. Cumprimento, também, a Dra. Janaína Carneiro, procuradorageral do Ministério Público do Estado de Roraima; cumprimento a minha
primeira-dama, nossa primeira-dama, Simone Denarium. Valeu, meu
amor! Obrigado pela sua presença! Cumprimento a esposa do presidente
da Assembleia Legislativa, esposa do deputado Sampaio. Valeu, Franci!
Grande abraço! O reitor da Universidade Federal de Roraima, professor
Geraldo Ticianelli. Valeu, reitor! Muito obrigado pela presença do senhor
e pelo trabalho em parceria que está sendo efetuado com o Governo do
Estado; cumprimento, também, ele, que já foi governador do Estado de
Roraima, deputado estadual, que aceitou o desafio de estar, hoje, junto com
o Governo do Estado, como chefe da Casa Civil, o secretário Flamarion
Portela. Em seu nome, Flamarion, cumprimento todos os servidores e todos
os secretários do Estado, aqui, hoje, presentes; cumprimento o comandante
da Polícia Militar, Cel. Francisco. Em nome do senhor, Cel. Francisco,
cumprimento todos os militares, aqui, presentes.
Ação muito importante a união entre os poderes: Assembleia
Legislativa, o Executivo e o Judiciário. Só assim iremos reconstruir o
Estado de Roraima, e, para isso, eu agradeço a parceria da Assembleia
Legislativa e dos deputados estaduais.
Agradeço e cumprimento a deputada Angela Águida Portella.
Cumprimento o Coronel Chagas, líder do Governo na Assembleia
Legislativa; Marcelo Cabral, nosso parceiro na base de apoio ao Governo;
deputado Renato Silva, aqui do meu lado; Aurelina Medeiros, uma lutadora
e uma guerreira também, com muita experiência no Legislativo Estadual.
Cumprimento, também, aqui, do meu lado, a deputada Tayla Peres, que
está no primeiro mandato, mas de muito trabalho e muita determinação;
e ele, no terceiro mandato, deputado Gabriel Picanço. Valeu, deputado
Gabriel e parabéns pelo trabalho! Cumprimento o deputado Nilton Sindpol,
aquele abraço e obrigado pela parceria. Cumprimento o Jorge Everton,
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deputado estadual, atuante, sempre na base de apoio, trabalhando junto
com o Governo do Estado; deputado Xingú, que estava até agora, há pouco,
parceiro; deputada Lenir Rodrigues, batalhadora também e atuante, ou seja,
todos com o seu trabalho e determinação; deputado Evangelista Siqueira,
valeu! Cumprimento o deputado Odilon. Valeu! Cumprimento a deputada
Betânia. Valeu! Deputado Neto Loureiro e também a deputada Catarina
Guerra e a Yonny Pedroso, que estão aqui presentes. Enfim, cumprimento
os 24 deputados estaduais, os presentes e os que não estão aqui, agora,
presencialmente. Eu fico muito feliz e quero saudar todos os servidores da
Assembleia Legislativa Estadual, a imprensa presente, os parlamentares, a
equipe de Governo e os demais presentes.
Não posso esconder a felicidade de estar aqui na Assembleia
Legislativa de Roraima, a Casa do Povo, comemorando com todos vocês os 30
anos do Poder Legislativo do Estado de Roraima e a promulgação da Constituição
Estadual. É um momento especial, mais do que isso, histórico para Roraima. Não
existe melhor momento do que este para reafirmar o compromisso de harmonia
e parceria do Governo do Estado com a Assembleia Legislativa, pois estamos
unidos na construção de um Estado voltado para um futuro melhor para todos.
Começo a minha mensagem, me solidarizando com todos que
perderam um ente querido para a Covid-19. Eu também perdi pessoas
queridas e sei o tanto que dói perder um amigo, uma pessoa querida. O
Governo do Estado está fazendo a sua parte e nós temos que vencer a guerra
contra o coronavírus. Nessa guerra, gostaria de destacar o aumento em mais
de 350% de leitos para a Covid-19. Triplicamos a quantidade de leitos de
enfermaria, não deixamos faltar oxigênio e fizemos o nosso melhor, apesar
de todas as dificuldades, para não deixar ninguém sem atendimento. Já
entregamos mais de 90% das vacinas recebidas e aplicamos a primeira dose
da vacina em 57% da população vacinável. E é muito importante lembrar
que precisamos que todos se vacinem. As vacinas salvam vidas e o nosso
foco é voltar à rotina normal o mais rápido possível. Vacinar é um ato de
amor. Sua vacina é importante para você, mas muito mais importante para
o próximo. Conseguimos construir, em pouco tempo, um novo modelo
de gestão mais responsável e com capacidade maior de atendimento e
investimentos. Estávamos em um Estado que estava imerso em uma crise
financeira e moral. Sabemos que já fizemos muito, mas tenho a humildade
em dizer que não fizemos tudo e precisamos melhorar, sempre. O legado
do meu Governo é a responsabilidade e essa marca tem sido construída
com o apoio incondicional desta Casa. Sabemos que nem sempre vivemos
momentos de total consenso, mas sei que o bem do coletivo sempre é o
foco de nossa discussão. Não queremos favores pessoais, queremos uma
população com dignidade.
Quero agradecer o apoio da Assembleia Legislativa de Roraima
e dos deputados estaduais. Cumpri a minha palavra com o povo de Roraima
e cumpri a palavra com cada um dos senhores deputados e deputadas. E
faço uma gestão com honestidade e respeitando as emendas voltadas para
o desenvolvimento do Estado e a melhoria da qualidade de vida da nossa
gente. É um compromisso aplicar corretamente os recursos públicos e
também cumprir com a aplicação das emendas parlamentares. A Assembleia
e o Governo trabalham em harmonia e parceria, e isso ajuda muito o
Estado. Digo para cada um de vocês: podem contar comigo! Estaremos
sempre de portas abertas para trabalharmos juntos e darmos continuidade
ao projeto de crescimento econômico, de desenvolvimento e bem-estar para
a nossa gente. Conto com todos os deputados eleitos pela vontade soberana
do povo, para tocar um projeto de acabar com a dependência da máquina
pública e dar mais oportunidade para quem constrói Roraima. Nosso Estado
vai crescer, gerar emprego e renda para todos.
Reafirmamos a nossa disposição para o diálogo e a busca
pela sintonia em prol dos anseios da sociedade. O Governo do Estado,
o Legislativo e o Judiciário, no que depender da minha vontade, sempre
estarão juntos em busca de concretizar o ideal comum de servir a população.
Estamos reconstruindo políticas voltadas para a geração de empregos, para
cuidar da saúde, para cuidar da educação, para cuidar da segurança e para
cuidar da nossa população com ações sociais voltadas para atender aqueles
que mais precisam. Vou repetir aos senhores deputados e deputadas que essa
é a nossa política: respeitar as pessoas e trabalhar pelos que mais precisam.
Roraima é o estado que escolhi para viver e hoje, já se passaram
30 anos, inclusive, vou fazer aniversário em Roraima. Agora dia 20 de
agosto se completa 30 anos que cheguei em Roraima. Aqui me apaixonei e
escolhi esta terra para viver. Aqui criei meus filhos, trabalho e empreendo
e quero um Estado desenvolvido, onde todos possam ter oportunidades.
Estamos confiantes e otimistas, temos muitos desafios pela
frente, mas já tivemos avanços significantes. Tenho meu estilo de governar,
entendido por uns e incompreendido por outros, mas uma coisa eu sei que
as pessoas destacam: meu vício é o trabalho. Estou hoje governador. Não
nasci governador e tenho a missão que Deus colocou em minhas mãos e
vou honrar cada voto recebido e governar para todos. Quando falamos de
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pessoas, não podemos colocar questões políticas acima do interesse da
população. Por isso, depois de mais de dois anos e meio, me sinto feliz em ter
parceiros como vocês, deputados estaduais, na base de apoio ao Governo, e
confiando no trabalho do Governo, dando mais dignidade para nossa gente.
Eu, como governador, espero, do Poder Legislativo Estadual, parceria,
companheirismo, foco, respeito e principalmente o trabalho, um trabalho
sério, embasado na união, no esforço comum e na defesa da nossa gente.
Quero contar com cada um de vocês e digo, podem contar
comigo e com toda a estrutura de governo para colocar todas as medidas,
emendas e projetos, defendidos por vocês, em prática, como benefício da
nossa população. Acredito que um governador deve sempre trabalhar com
otimismo, com energia e nunca cansar de trabalhar naquilo que o povo
precisa. Somos servidores públicos e devemos servir e respeitar o público.
Senhores e senhoras deputados, esta é a maior e mais importante
oportunidade que conquistamos, a oportunidade de nos aproximar, de
reconstruir, de ajustar ideias diferentes e conseguirmos, unidos nos
objetivos, fazer de Roraima um Estado próspero. São novos tempos e
tempos de novos rumos. Vou concluir, todos os dias acordar e fazer sempre
o melhor para a nossa gente.
Agradeço mais uma vez pela parceria com cada deputado
e com cada deputada que acreditam no trabalho do Governo. Estamos
reconstruindo Roraima para que a gente possa ter um Estado bom para
viver, bom para empreender e bom para trabalhar. Muito obrigado e que
todos que se cuidem e fiquem com Deus. Bom dia a todos!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Neste momento, quero
franquear a palavra aos senhores deputados.
O Senhor Deputado Nilton Sindpol – Bom dia a todos! Em nome
do governador Antonio Denarium, quero cumprimentar a Mesa e dizer,
governador, que é um prazer nós estarmos aqui na abertura do segundo
semestre dos trabalhos e a Assembleia, que está completado 30 anos, e termos
aqui os deputados estaduais, na sua base, ajudando a reconstruir Roraima.
Quero cumprimentar também a imprensa, todas as pessoas que
estão aqui nas galerias. Ao vermos, aqui, tantos cumprimentos às esposas, eu
também quero cumprimentar a minha. Com muita honra, hoje, a minha esposa
está aqui acompanhando os trabalhos, Carla Helena, policial civil, assim como
eu, no cargo de perito criminal. Obrigado, meu amor, pela presença. Você sabe
que eu te amo e sempre faço questão de exaltar o seu apoio.
Então, pessoal, é realmente muito gratificante estarmos juntos
com o governador Denarium, trabalhando nessa reconstrução do Estado
de Roraima, seja nas pontes, nas estradas, nas vicinais, na valorização do
servidor público, que também faço questão de realçar, pois sou servidor do
Poder Executivo. Governador, além do senhor ter a bancada, a maioria dos
deputados, vinte e dois deputados trabalhando junto com Vossa Excelência,
um presidente que realmente democratizou a Assembleia Legislativa do
Estado de Roraima, abrindo espaço para que cada deputado que queira
discutir seus projetos, tenha essa oportunidade, e isso é muito importante
para que tenhamos a tranquilidade de, realmente, fazermos o serviço que o
Estado de Roraima precisa, porque, em nossa avaliação, Roraima, por ter
entrado negativamente para a história do Brasil como o primeiro estado a
sofrer uma intervenção federal completa, para mim, que sou Macuxi do pé
rachado, isso é uma vergonha. Mas, por outro, lado, viramos essa página,
trabalhando, diuturnamente, junto com Vossa Excelência, govenador, para
que, realmente, Roraima seja reconstruída. Acredito que esse é o verdadeiro
slogan do seu governo, reconstruir Roraima. Vossa Excelência colocou as
finanças nos trilhos e hoje, por conta dessa sua habilidade e determinação,
Roraima pode ter essa tranquilidade de fazer os investimentos que precisa
e certamente, o povo de Roraima está enxergando isso, governador. A gente
vai aos municípios lhe acompanhando, seja no Uiramutã, onde o senhor fez
história, ali, naquele município, que é o mais longínquo, de difícil acesso,
mas o senhor e sua equipe estão lá, juntos, como os deputados; seja no Baixo
Rio Branco - acredito que um governador nunca foi em tão pouco tempo
naquele local tão esquecido. Então, todos esses reflexos que nós temos é do
seu trabalho, da sua competência e, óbvio, a Assembleia Legislativa, aqui,
lhe apoiando, buscando aprovar os projetos que são importantes para o nosso
Estado e dizer a Vossa Excelência, governador Denarium, que realmente para
nós é motivo de orgulho, de honra, estarmos juntos com Vossa Excelência
para que a população sinta, veja esse trabalho sendo concretizado. É óbvio
que tem ainda muito a se fazer, só que não podemos esquecer dois detalhes,
pessoal. O governador pegou o Estado na intervenção federal, com dívidas,
greves e hoje, ele já saneou quase tudo. Tem o problema da saúde? Tem.
Muito somos cobrados, inclusive sou o vice-presidente da CPI, mas eu tenho
certeza, governador, de que esse problema logo estará resolvido, remédio
para todos os problemas e as cirurgias eletivas, porque nós acreditamos na
sua competência e no seu trabalho. Muito obrigado e bom dia a todos!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, deputado
Nilton. Com a palavra o deputado Renato Silva.
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O Senhor Deputado Renato Silva – Bom dia a todos. Quero
cumprimentar todos os presentes neste momento, meus colegas parlamentares,
servidores desta Casa, autoridades, aqui, presentes, procuradora-geral do
Ministério Público, doutora Janaína; meu amigo José Haroldo; Flamarion e, em
nome do governador, cumprimento o restante das autoridades, aqui, presentes.
Meu presidente Soldado Sampaio, como conhecido, não tenho
como começar mais um período legislativo, a retomada dos nossos trabalhos
com tantas novidades e tantas coisas novas que vão trazer mais qualidade ao
nosso trabalho, e não poder vir aqui, hoje, nesta Tribuna e não falar sobre isso.
Temos agora um painel digital, que vai trazer todo conteúdo da
Constituição, do Regimento Interno, onde vamos poder debater, a cada
Sessão, as leis, o Regimento, o interesse da população de Roraima.
Eu quero, aqui, parabenizá-lo por esta união que o senhor tem
feito, perante os deputados e pela qualidade de trabalho que o senhor está
nos dando, hoje, para que possamos fazer o melhor, cada vez mais, para a
população do Estado de Roraima.
Eu quero saudar esses dois poderes, essas duas instituições,
que é o governador, um grande homem, que vem trabalhando das sete da
manhã a uma da madrugada, todos os dias, incansavelmente, para melhorar
o Estado de Roraima, e para tirar o Estado de Roraima do fundo do poço,
que foi assim, governador, nós estávamos até conversando, recentemente,
que encontramos o Estado de Roraima.
Nós imaginávamos, quando estávamos fora do poder, como
cidadão, como estava o Estado de Roraima, mas quando assumimos o
nosso mandato conseguimos ver o tanto que Roraima tinha sido maltratado
em outras gestões. Parabéns, Governador, pelo seu trabalho. Conte com a
Assembleia Legislativa. Eu quero aqui, neste momento, dizer que a união
dos poderes, que a união das instituições do Estado de Roraima é muito
importante para podermos ter êxito no nosso trabalho. O Ministério Público
Estadual tem que trabalhar em união com a Assembleia Legislativa, como
também tem que trabalhar com o Executivo, com o Judiciário, porque tudo
que é feito de bom no Estado de Roraima, todas as leis aprovadas, que a
população usa, como a Cesta da Família, como a Renda Cidadã, têm apoio da
Assembleia Legislativa. Então tudo isso acontece e vem acontecendo porque
o Estado de Roraima nunca teve uma união como nós estamos vendo hoje.
Então você, cidadão, que está nos assistindo, hoje, pela Tv Assembleia, não
apoie e nem levante bandeiras que promovam atrito entre as instituições. Ao
contrário, quando as instituições estão em atrito, quem mais sofre é o povo,
e é o povo humilde. Então, Governador, meu presidente Soldado Sampaio,
a procuradora Janaína, que deve ter dado uma saída, contem com o meu
mandato para somar com a melhoria do Estado de Roraima. Muito obrigado!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Mais algum colega
deputado que queira fazer o uso da palavra?
Não havendo mais nenhum colega, quero, mais uma vez, agradecer
a todos, ao senhor governador, por se fazer presente na Sessão de Abertura
do 2° Período Legislativo do ano de 2021; agradecer a procuradora-geral;
as demais autoridades presentes, aqui, na Mesa; Flamarion; comandante;
nosso reitor, professor Geraldo; o comandante do Corpo de Bombeiros; o
Dr. Haroldo, presidente do IPER; nosso procurador-geral, Dr. Jean Pierre,
presente. Obrigado, Dr. Jean, pela presença. Agradecer a cada servidor, aqui,
presente, a cada familiar, em nome da minha família, mais uma vez, a minha
esposa, Franci, a minha amada Dulce, meus pais, e a todos os membros e
familiares dos deputados, aqui, presentes. Agradecer a sua presença, como
também, dos deputados, por esta Sessão Solene de Abertura dos trabalhos do
2° semestre Legislativo. E, mais uma vez, colocando a Assembleia, instituição
democrática, o poder que representa o povo, mais próximo ao povo, de braços
abertos, de portas abertas a toda sociedade roraimense, e de mãos dadas aos
demais poderes, às instituições, que compõem o nosso Estado, para construir,
de fato, um Estado forte, um Estado, como bem falou o nosso Governador,
bom para se viver, para se empreender, para trabalhar. É esse o nosso desejo,
enquanto parlamentar. Esse é o desejo unânime dos vinte e quatro deputados
que compõem esta Casa, cada um com sua representatividade, com o seu
partido, sua bandeira ideológica, sua região territorial do Estado de Roraima,
cada um com o seu segmento, mas é assim que é o Poder Legislativo. Então
ficamos felizes, em especial, por dar início às comemorações dos trinta anos
da Constituição do Estado, deste Poder, de maneira democrática, fortalecendo
a democracia, respeitando as instituições, respeitando a vontade do povo.
Essa é a nossa pretensão nesse segundo semestre, Flamarion, ir fazendo boas
discussões e bons debates das proposições, que aqui vão tramitar nesta Casa,
de maneira transparente, respeitando a vontade da maioria, e respeitando,
também, a minoria.
Dou por encerrada esta Comissão Geral de Abertura, e já convido os
deputados a permanecerem, pois nós temos a Ordem do Dia. Temos duas resoluções
que se faz necessária a aprovação no dia de hoje, para que possamos inaugurar
a Galeria lilás, em homenagem às deputadas, na sexta-feira. Então, precisaremos
aprovar essas resoluções para podermos implementar os eventos na sexta-feira.
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A todos, muito obrigado! Dou por encerrada esta Comissão
Geral e, logo em seguida, retornamos com a Ordem do Dia. Obrigado,
governador, obrigado a todos!
(Sessão reaberta).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Dou por reaberta a
Sessão. Passamos à Ordem do Dia, com discussão e votação, em turno
único, das seguintes proposições: Projeto de Resolução Legislativa n.
048/2021, que “cria a Galeria Lilás no âmbito da Assembleia Legislativa
do Estado de Roraima”, de autoria da Mesa Diretora e Projeto de Resolução
Legislativa n. 049/2021, que dispõe sobre a criação do Espaço Cultural
Maria Luiza Vieira Campos no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora.
Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à leitura do
Parecer ao Projeto de Resolução Legislativa n. 048/2021.
O Senhor Deputado Jorge Everton pede Questão de Ordem.
– Senhor presidente, como já é de conhecimento de todos, poderíamos ir
diretamente para o voto, por favor, por conta do andar do horário da Sessão?
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Acato o requerimento
do deputado Jorge Everton. Solicito, apenas, à leitura do voto do relator.
A Senhora Segunda-Secretária Catarina Guerra - (Lido o Voto
ao Projeto de Resolução Legislativa n. 048/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Coloco em discussão
a matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discuti-la, coloco-a
em votação. A votação será simbólica: os deputados que são favoráveis
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa n. 048/2021.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à leitura do
Parecer ao Projeto de Resolução Legislativa n. 049/2021.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra - (Lido o
Parecer ao Projeto de Resolução Legislativa n. 049/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Coloco em discussão
a matéria. Não havendo nenhum deputado que deseje discuti-la, coloco-a
em votação. A votação será simbólica: os deputados que são favoráveis
permaneçam como estão. Dou por aprovado o Projeto de Resolução
Legislativa n. 049/2021.
Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
Com a palavra, a deputada Yonny Pedroso.
A Senhora Deputada Yonny Pedroso – Senhor presidente,
senhores deputados, eu queria agradecer a todos, por estar participando deste
momento ímpar, aqui, na Assembleia, dos nossos trinta anos, trabalhando
pelo povo de Roraima: diversas leis, diversos temas debatidos de grande
relevância nesta Casa. Eu só tenho a agradecer por estar participando deste
momento, ter pessoas especiais, com mais vinte e três deputados, e também
falar do nosso trabalho, do nosso compromisso com o Estado de Roraima.
Muito obrigada, presidente! Vossa Excelência tem dado todo o suporte
necessário aqui nesta Casa, tem realmente feito a diferença com toda essa
modernização e infraestrutura que a Assembleia vem recebendo, e eu só
tenho a agradecer por fazer parte desse trabalho. Muito obrigada!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Explicações pessoais
do senhor deputado Evangelista Siqueira.
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Senhor presidente,
primeiro, quero parabenizar Vossa Excelência pelo belo retorno aos nossos
trabalhos e por toda essa simbologia que está acontecendo, que foi feito,
seja na entrada da Casa, seja agora nesta solenidade, que marca os 30 anos
deste Poder, que é simbólico. São os 30 anos de instituição da Assembleia
Legislativa, 30 anos da nossa Constituição Estadual, símbolos máximos,
aqui, citados, hoje, símbolos de democracia. Nós vivemos em um momento,
um período muito tenebroso de constantes ataques à democracia brasileira
de diversas formas, e, simbolicamente, este ato feito por Vossa Excelência,
pelos demais parlamentares, de reforçar a simbologia que há na Constituição
Estadual, na representatividade deste Poder, é algo fundamental, porque
nós, enquanto pessoas eleitas pelo povo, somos a representação da vontade
popular e devemos estar submetidos aos poderes, e termos em nós o crivo da
Constituição, seja ela nacional, seja ela estadual, para ter os nossos limites de
atuação. Isso é fundamental e traz aqui diversidade de poderes, lembrando
que os poderes são independentes, mas harmônicos entre si e sobre todos nós
temos a Constituição, que é o símbolo máximo da democracia.
Gostaria, então, de parabenizar todos os envolvidos neste ato, lembrar
também que este Poder, que tem suas atividades, datada do ano de 199, tem
ainda, nos seus quadros, uma série de servidores e servidoras, que estão aqui
desde à instalação do Poder Legislativo, que nesses 30 anos têm história para
contar. Gostaria de lembrar aqui, de citar nominalmente algumas dessas pessoas
Ilustres que estão desde o período inicial da história deste Poder Legislativo
como: Sílvia Macedo, nossa querida Perpétua Marques, o Tuty Leno, Maria
Jaime, Lena Fernandes, Sara Monteiro. Na Taquigrafia nossas queridas: Salete
Soares, Ana Rita, Lucineide Coutinho, Jucilene Aparecida, Mara Cristina e Maria
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Eliane. A Adriana Cruz, nossa querida Gigi (Giselda), que nesses 30 anos tem
muita história acumulada, sabe nos contar nos detalhes de quem passou por este
Poder, grandes discussões que aqui se deram. Vocês são guardiães e construtora
da história deste Poder. Eu fico muito honrado e satisfeito e gostaria também
de cumprimentar nossa querida Sílvia, que, ao longo desses 30 anos, vem
acompanhando aqui essa história, vocês do Cerimonial, vocês da Taquigrafia, da
Assistência às Comissões, fazem com que este Poder seja o que é, hoje, reflexo
e representatividade da sociedade roraimense. Parabenizo a todos e obrigado.
Senhor Presidente, lembrar, mais uma vez, os 6 anos da TV Assembleia, que é o
canal de televisão que aproxima a cidadã e o cidadão roraimense das ações desse
Poder. Parabéns a todos os envolvidos!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, senhor
deputado Evangelista Siqueira. Com a palavra a senhora deputada,
professora Lenir Rodrigues.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues - Senhor Presidente, eu
também quero me reportar aos 30 anos da Assembleia, parabenizar toda esta
Casa, todos os trabalhos, mas também hoje é uma data muito festiva para
outras categorias. Quero parabenizar todos os advogados e as advogadas de
Roraima. Em nome do presidente Ednaldo Gomes Vidal, da OAB, sintamse abraçados por esta Casa. Quero parabenizar todos os estudantes de
Roraima. Como professora, não poderia deixar de lembrar dos estudantes,
pois hoje é o Dia do Estudante e também o Dia da Garçonete e do Garçom.
Nós temos nossos servidores, que estão aqui, que, constantemente, nos
tratam com carinho, nos atendendo e, em nome deles, parabenizar por essa
data festiva. Era isso, senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado, professora
Lenir Rodrigues!
O Senhor Deputado Jorge Everton – Presidente, parabéns
pela Sessão de hoje, pela condução dos trabalhos. São 30 anos que a
Assembleia Legislativa, cada parlamentar que passou por esta Casa e os
que aqui estão, têm lutado, diuturnamente, para a manutenção da lei, da
ordem e da garantia dos direitos individuais e coletivos, pela preservação
da garantia alimentar, como fizemos no momento de pandemia. Quando
as pessoas mais necessitadas passaram fome, esta Casa fez o papel,
aprovando leis em benefício. Hoje, também, é um dia importante, o Dia do
Garçom e nós lutamos por essa categoria, nós aprovamos auxílios, porque
muitos não conseguiram trabalhar. A pandemia evitou e fez com que essas
pessoas tivessem que parar de trabalhar e esta Casa fez o seu papel. Estava
lembrando agora, há pouco, que através de emendas parlamentares que
nós alocamos no orçamento, a partir do fim da chuva, a partir do fim do
inverno, nós teremos diversas vicinais sendo reformadas, o Estado sendo
reconstruído e esse papel da Assembleia é primordial para que a gente
possa garantir que a nossa produção tenha o escoamento, que a gente possa
garantir que o colono possa transportar a sua família, o seu alimento e que
a gente possa fazer com que o Estado cresça e se desenvolva. Esse é o
papel da Assembleia e Vossa Excelência tem feito um relevante papel nesse
sentido, na condução dos nossos trabalhos. Então, fica os meus parabéns
para cada deputado, em especial, para Vossa Excelência.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado, deputado
Jorge Everton. Com a palavra, o deputado Renan.
O Senhor Deputado Renan - Presidente, queria parabenizar
Vossa Excelência pelo trabalho que vem realizando ao longo desses 6
meses, parabenizar também todos os meus pares, que têm dado a Vossa
Excelência a sustentabilidade para que o senhor possa fazer um grande
trabalho, pois o maior beneficiado é a população. A Assembleia, hoje, é
aliada ao Governo do Estado. O Executivo e o Legislativo trabalhando
juntos, com certeza, trará um benefício maior para a nossa sociedade.
Como o deputado Jorge Everton acabou de falar, aprovamos o projeto
para beneficiar nosso Estado, a Cesta da Família, que tem atendido mais
de 250 mil famílias que estão passando por esse momento de pandemia e
a Assembleia Legislativa, todos nossos pares, aqui, sempre tiveram muito
preocupados, com relação, principalmente, a esse vírus, que destruiu a vida
de vários roraimenses. Também quero parabenizar os garçons, em nome do
nosso Vanderlan, que é aqui da Assembleia. Parabéns a todos os garçons do
Estado de Roraima. Parabenizar todos os advogados. Aqui nós temos a nossa
deputada Lenir, temos também a deputada Catarina Guerra, temos também
a deputada Betânia Almeida, que representam a advocacia aqui dentro deste
parlamento, então, em nome das nossas três deputadas, meus parabéns a
todos os advogados. Parabenizar a Assembleia Legislativa pelos 30 anos de
trabalho que vem fazendo em benefício dos roraimenses. Meu pai, assim
como o pai da deputada Catarina Guerra, foram deputados constituintes e
tiveram aqui na primeira Legislatura. Nós estamos aqui na última e, com
certeza, o legado do trabalho que eles deixaram no começo, a gente vem
fazendo também para beneficiar a sociedade. Deixo aqui meus parabéns a
todos os pais do nosso Estado, em especial ao meu, que amo bastante. Feliz
Dia dos Pais! Sei que foi no domingo, mas estamos tendo a oportunidade
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de saudar a todos. Também parabenizar a Comunicação desta Casa, que
tem feito um grande trabalho, pelos seis anos de TV Assembleia. Parabéns
a toda a equipe! Eu sempre falo que por trás de um grande presidente tem
uma grande equipe por trás e a equipe da Assembleia Legislativa está de
parabéns, desde a entrada, até os deputados, que têm feito um excelente
trabalho e, com certeza, isso é traduzido para a população, que nos elegeu
e espera resultado através do mandato participativo. Muito obrigado e
tenham um bom dia!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado, deputado
Renan!
O Senhor Deputado Coronel Chagas - Senhor presidente,
queríamos parabenizar a Mesa Diretora pelos trabalhos na reabertura
do exercício legislativo e dizer que a sua ação à frente da Mesa Diretora
tem redemocratizado esta Casa. A começar pela alteração da Constituição
Estadual, que possibilita a alternância do poder, decidindo sobre o destino do
Poder Legislativo. Temos muito trabalho pela frente no segundo semestre,
projetos importantes para o desenvolvimento do Estado, e tenho certeza
que, a exemplo do primeiro semestre, esta Casa estará caminhando junto
com os demais poderes deste Estado para melhorar a qualidade de vida do
povo roraimense, principalmente nesse momento de pandemia. Para finalizar,
quero parabenizar todos os garçons pelo seu dia e também, como advogado
que sou, parabenizar todos os advogados que trabalham dia a dia procurando
levar justiça àqueles que precisam. Era isso. Obrigado a todos! Boa tarde!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado pelas palavras,
Coronel Chagas. Volte para a Mesa Diretora para darmos sequência na
votação dos projetos dos deputados e também do interesse do Governo.
O Senhor Deputado Nilton Sindpol - Presidente Soldado
Sampaio, o Senhor não sabe quanta honra eu sinto toda a vez que a
gente tem oportunidade de exaltar seu trabalho como presidente da
Casa Legislativa. Realmente, o senhor é o homem que redemocratizou
a Assembleia Legislativa e, também, pelo fato de Vossa Excelência ter
surgido do movimento sindical, assim como eu, e nós estarmos hoje
dividindo essa legislatura. Quero parabenizar os advogados pelo seu dia.
Não sou advogado, mas sou bacharel, pois não posso ter a carteira pelo
fato de ser policial civil. Quero parabenizar os garçons pelo seu dia. Muito
obrigado por todas as vezes que fomos tão bem tratados por vocês. Também
é o Dia do Estudante. Ainda há pouco eu estava falando com alguns aqui
e lembrando, minha professora Lenir, das palmatórias, das réguas, que a
minha mãe tinha. Uma psicóloga que atendia a todos lá em casa era um
cinto. Então, Lenir, hoje, você é advogada pública, foi a minha professora,
quer dizer, continua sendo minha professora e hoje, nós temos a honra de
dividir este momento, aqui. E eu, como estudante da vida, que sempre sou,
quero dizer a todos o quanto é importante o estudo. Realmente, a gente
que nasceu em família humilde, através de muito esforço de professores,
assim como da Lenir Rodrigues, a gente conseguiu galgar novas posições
na sociedade, então não custa nada dizer: obrigado, professora Lenir. É
sempre uma satisfação. Toda vez eu fico emocionado em dizer obrigado a
ti, mas é de coração. Muito obrigado! Pessoal, vamos estudar, que somente
assim a gente poderá ter melhores condições, melhores oportunidades na
vida. Então, presidente Sampaio, por tudo que foi dito hoje nesta Sessão,
só tenho a agradecer o seu empenho, a sua dedicação com este Parlamento,
e pela forma transparente e clara com que tem conduzido este Poder e
a sociedade do Estado. Vossa Excelência tem mostrado que a união dos
poderes é necessária para que nós possamos ter um povo bem assistido.
Então, meu muito obrigado e um bom dia a todos!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Obrigado, deputado
Nilton Sindpol e demais deputados que fizeram uso das explicações pessoais.
Não havendo mais a tratar, dou por encerrada a presente Sessão e
os convoco para a Sessão Ordinária, na próxima quarta-feira.
Encaminharemos aos gabinetes de Vossas Excelências cópias
das revistas. Quero que se manifestem sobre quantos exemplares vão
precisar para divulgarem os seus trabalhos. Vamos providenciar, também,
as mudanças que precisamos fazer nas nossas resoluções com relação às
sessões - se irá continuar de maneira híbrida ou presencial - quero discutir
com todos vocês na próxima Sessão. Vou encaminhar a cada gabinete a
proposta elaborada pela Mesa Diretora, mas lembrando que o aval final será
de todos os senhores.
E, não havendo mais nada a tratar, às doze horas e onze minutos,
dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia dezoito de agosto,
à hora regimental.
Participaram da Sessão as senhoras e os senhores deputados:
Angela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia Almeida, Catarina
Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Evangelista Siqueira, Gabriel
Picanço, Jânio Xingú, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo
Cabral, Neto Loureiro, Odilon Filho, Renan, Renato Silva, Soldado
Sampaio, Tayla Peres e Yonny Pedroso.
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SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
RESOLUÇÃO Nº 0322/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE
Art.1º Convalidar o afastamento do servidor Marcelo de
Magalhães Nunes, matrícula 25568, conforme o cronograma abaixo,
para acompanhar o Excelentíssimo Senhor Deputado FRANCISCO DOS
SANTOS SAMPAIO (Presidente) para tratar de questões de interesse
do Poder Legislativo.
Destino

Período

Manaus/AM

22-08-2021 à 23-08-2021

Brasília/DF

24-08-2021 à 26-08-2021

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Antônio Martins, 02 de setembro de 2021.
Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR
RESOLUÇÃO Nº 0323/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE
Art.1º Convalidar os afastamentos dos servidores abaixo
relacionados, para viajarem com destino ao Município de Bonfim, no dia
27.08.2021, com retorno no dia 28.08.2021, para realizarem uma Vista
Técnica com a Equipe Multidisciplinar do Programa de Direitos Humanos
e Cidadania na Vila Vilena. SEM ÔNUS.
Matrícula

Servidor

18262

Barbara Cristine de Araújo Santos

16528

Jairison dos Santos

19015

Naiara Pereira Queiroz

20331

Taynara Gomes dos Santos

25030
Thaynara Carvalho Cunha
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Antônio Martins, 02 de Setembro de 2021.
Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR
EXTRATO DO TERMO DE RERRATIFICAÇÃO
CONTRATO Nº: 029/2021 – No diário da ALE/RR Ed. Nº 3519, pg. 54,
de 19 de agosto de 2021, referente à publicação de Extrato de Contrato.
PROCESSO Nº: 240/2021
OBJETO: O presente instrumento tem por objeto rerratificar a “Cláusula
Terceira – Da Descrição do Objeto” e “Cláusula Quinta – Do Preços”, do
Contrato nº 029/2021, do Processo nº 240/2021, em virtude de erro na
solicitação do valor unitário e valor total do item 24, que deverá obedecer
aos seguintes termos:
ITEM

DESCRIÇÃO

24

Taças de vidro para água,
lisa, incolor, transparente,
capacidade de 300ml,
caixa com 12 unidades

MARCA/
MODELO UND.
NADIR

Caixa

VLR
VLR
QTD. UNIT. TOTAL
R$
R$
04

122,00 488,00

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RORAIMA
CNPJ Nº: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: E. A. DE LACERDA EIRELI
CNPJ Nº: 30.102.483/0001-04
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei nº 8.666/93 e suas alterações
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 26/08/2021
VALOR DO CONTRATO: O valor total de Contrato, após correção,
passa a ser de R$ 107.731,40 (Cento e sete mil, setecentos e trinta e um
reais e quarenta centavos).
PELA CONTRATANTE: RAIMUNDO NONATO CARNEIRO DE
MESQUITA
PELA CONTRATADA: EUGÊNCIO ALVES DE LACERDA

