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MATRÍCULA NOME CARGO

16330 TAYNARA DE SOUZA PAULA Auxiliar Parlamentar II

12640 TEREZINHA MORAES DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

16161 VALBERT COSTA DA SILVA Auxiliar Esp III MD

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário
 

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

ERRATA A RESOLUÇÃO DE AFASTAMENTO
Retificamos a Resolução Nº 289/2015 publicada no diário da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima no dia 05 de Setembro do 
ano em curso, Edição Nº 2105.

Onde se lê: Rorainópolis
Leia-se: Manaus - AM
  Palácio Antônio Martins, 24 de Setembro de 2015

Deputado JALSER RENIER PADILHA
Presidente

ATOS LEGISLATIVOS
OUTROS DOCUMENTOS

BLOCO DE AÇÃO PARLAMENTAR EM DEFESA DOS 
TRABALHADORES, DOS MOVIMENTOS E DOS DIREITOS 
SOCIAIS
Oficio n° 003/G-3/2015.

Boa Vista-RR, 21 de setembro 2015.
Sua Excelência o Senhor
Deputado GERSON CHAGAS
Presidente da Assembleia Legislativa em Exercício
Assunto: Indicação de integrante de Comissão.
Referência: OF./S.L/PRES./N° 143/ 2015.
Senhor Presidente,
 Cumprimentando-o, em consonância com o art. 41, §2° do 
Regimento Interno, indicamos a Vossa Excelência por meio deste o nome 
do Deputado Estadual para compor a Comissão Parlamentar de Inquérito 
para analisar e emitir parecer ao pedido constante no Requerimento n° 
064/15:

INDICADO BLOCO

Dep Oleno Matos (PDT) G-3 (PCdoB / PDT / PT)
Respeitosamente,

FRANCISCO DOS SANTOS SAMPAIO
Líder do G-3

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2428ª SESSÃO, EM 09 DE SETEMBRO DE 2015.

50º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=  ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL 
CHAGAS.

(em exercício)
 Às nove horas do dia nove de setembro de dois mil 
e quinze, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima quadringentésima vigésima oitava Sessão Ordinária 
do quinquagésimo período Legislativo da sétima Legislatura da 
Assembléia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Havendo 
quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, declaro aberta a Sessão. 
 Solicito o Senhor Segundo-Secretário, Deputado Izaias 
Maia, que proceda à leitura da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Izaias Maia – (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0260/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE:
Art. 1º EXONERAR os servidores listados no anexo desta 

Resolução, a partir de 31 de julho de 2015, onde exerceram Cargos 
Comissionados, integrantes do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 009/2011, de 22 de 
julho de 2011, publicada no Diário da ALE nº 1150 de 26.07.2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos a partir de 31 de julho de 2015.

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

Anexo da Resolução de Exoneração nº 0260/2015/DGP de 31.07.2015.

MATRÍCULA NOME CARGO

12402 ALEXANDER SENA DE OLIVEIRA Assessor Parlamentar V

17536 ANA KARINE FREITAS DO NASCIMENTO Assessor Esp II MD

17329 CICERO ROBSON BANDEIRA FEITOSA Assistente Parlamentar IV

14831 DAIANE LIMA RODRIGUES Assistente Parlamentar IV

13409 EUDISON DOS SANTOS MATOS Auxiliar Parlamentar V

15980 EVANDRO HONORATO DE SOUZA Auxiliar Parlamentar V

17368 GEORDANIA FERNANDES CUTRIM TAVARES Auxiliar Parlamentar V

17213 GLICIA MARIA TORRES LOPES DE SOUSA Assistente Parlamentar II

16770 GRACIELLI KERPEL ROTILLI Assessor Parlamentar III

12620 JANIO TAVARES Assistente Parlamentar IV

17490 JEAN KARLA PRESTES PIMENTEL Auxiliar Parlamentar V

15300 JOICE DE SALES ALVES Auxiliar Parlamentar V

14854 JOSE ANTONIO LINHARES SILVA Assistente Parlamentar IV

13121 JUSCELINO MARIA DOS SANTOS Auxiliar Parlamentar V

13229 KEVIN BARBOSA LIMA Assistente Parlamentar IV

17450 LISANDRA RAFAELLY SANTOS SILVA Auxiliar Parlamentar V

15105 MARCELA MIRANDA LOPES Assessor Parlamentar V

17058 MARIA ADELAIDE COELHO CABRAL Assistente Parlamentar IV

15053 MARIA LUZIA PINHEIRO DE SOUZA Assessor Parlamentar V

14149 MARINES TEIXEIRA BRAGA Auxiliar Parlamentar V

17081 PEDRO EDUARDO DE HOLANDA ALVES Assessor Esp II MD

17082 RHAYANNER ALVES ABENSOUR Assessor Esp II MD

15679 RODRIGO DA SILVA GUIMARÃES Auxiliar Parlamentar V

8848 ROSA MARIA GRAÇA DA SILVA Auxiliar Parlamentar V

12627 SILVIO SICSU SILVA Auxiliar Parlamentar II
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todas as formas de negociação. Esse é o procedimento, o caminho. 
 Queria dizer para Vossa Excelência, e aqui eu peço, 
mais uma vez, a sensibilidade de nosso líder, Brito. Nós temos 
que rever essa situação, meu companheiro, não dá para fechar 
o canal de diálogo do jeito que está, tratar a educação assim. 
Exijo que voltemos a dialogar, a sentar à mesa de negociação para 
chegarmos ao entendimento final. Obrigado!
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. – Deputado 
Evangelista, neste momento, eu entro em defesa do Brito, 
da bancada de apoio ao Governo. Como é que você defende 
um Governo ditatorial, que diz: quem manda sou eu? Não tem 
bancada, não tem secretário, não tem ninguém que manda, quem 
manda sou eu. Quero que as pessoas entendam, o Deputado Brito é 
líder do Governo, mas ele tem que ouvir o que diz a Governadora. 
Se a Governadora diz que quem manda é ela e acabou a conversa, 
o líder vai dizer o quê? Nada. E se o Deputado Brito quiser falar, 
vou abrir espaço, agora vou dizer o seguinte: o Misaque da OPIR, 
ontem disse que tem algumas coisas que só vão falar na hora certa, 
está gravado e tenho a fita, com relação à Secretária de Educação 
de Roraima. Mas, de antemão, eu posso adiantar que a Secretária já 
disse na nossa cara que quem manda é a Governadora. Eu não vou 
sair, vou continuar Secretária. O Misaque perguntou: Como é que 
vai continuar Secretária se agora está perseguindo os indígenas e 
depois vai fazer pior? Foi o que o Misaque falou. Então, está uma 
briga de família contra o povo. A Governadora já disse e repete 
que não vai tirar a Secretária de Educação do Estado de Roraima. 
Os indígenas disseram: Se na Bahia a greve passou por 115 dias, 
aqui vai passar o dobro. O SINTER falou a mesma coisa. Então, 
quando chega a esse ponto do cabo de guerra, quem está perdendo 
é a educação, são os alunos e o povo. Eu acho que temos que ver 
os meios legais porque isso tem que acabar, o Governo do Estado 
jamais pode enfrentar, do jeito que está enfrentando, professores, 
alunos, indígenas. Sabe por quê? Mais uma vez podem esperar, 
nós seremos manchete internacional porque estamos mexendo com 
índios, que são protegidos por uma lei federal; com professores, 
que são o pilastra do desenvolvimento de um estado, de um país e 
de um município; com alunos, que querem simplesmente estudar. 
Então eu espero que as pessoas ajam mais com a razão, deixem a 
vaidade de lado e parem de dizer eu é que mando, calem a boca! 
Esse tempo já passou.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Brito Bezerra 
– Deputado Izaias Maia, Senhoras e Senhores Deputados, 
professores presentes, colegas administradores do qual tenho 
a honra de receber hoje nesta Casa, imprensa. Eu quero dizer 
para Vossa Excelência que concordo plenamente quando Vossa 
Excelência fala do brilhantismo que tem a educação quando é bem 
atendida. Eu entrei em uma escola a primeira vez com 11 anos de 
idade, em um sítio no interior do Ceará. Lá consegui terminar o 
meu primeiro grau. Depois fui para a Escola Agrotécnica Federal 
num internato. Consegui terminar o segundo grau num curso 
técnico em agropecuária. Vim para esta terra com 21 anos de 
idade. Aqui consegui me formar em Administração de Empresas, 
sou administrador hoje. E sou também Bacharel em Direito. 
Consegui concluir a minha universidade e sei o quanto muda a 
vida da pessoa, o quanto mudou a minha vida após ter acesso à 
educação. 
 A educação é tudo, é o princípio básico do 
engrandecimento econômico e social de qualquer nação. Sem 
investimento em educação, continuaremos sempre na miséria. 
Vossa Excelência falou bem quando disse isso. Eu também 
concordo plenamente que educação não se faz apenas com boas 
escolas. Precisa de boas escolas, de professores bem remunerados, 
de uma boa merenda, de transporte escolar. Precisa reconhecer a 
educação como um todo. A educação é um contexto. E concordo 
quando Vossa Excelência pede a CPI da merenda, da educação, 
do transporte escolar, que seja uma só. Vamos abrir a CPI então! 
Agora, eu quero que a CPI da educação se estenda aos governos 
anteriores, em especial ao governo passado. Vamos aqui apurar 
os contratos fraudulentos com a merenda escolar, altíssimos, e 
que servia uma alimentação que nem porcos comiam. Os alunos 
não tinham o direito de comer uma boa merenda. Vamos abrir 
a CPI para o transporte escolar fraudulento que terminou com 
54 milhões de reais, rotas inexistentes, pessoas recebendo sem 
trabalhar. Vamos alongar pelas terceirizadas que tinham pessoas 
que recebiam e não trabalhavam. Isso é dinheiro púbico! Vamos 
penalizar os governos que fizeram isso. E se este governo estiver 

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 (Dhiego Coelho) – O 
Expediente consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS: 
 Projeto de Lei S/Nº, de 08/09/15, do Deputado Mecias 
de Jesus, que “dispõe sobre escrituração de imóveis no território 
do Estado de Roraima e dá outras providências”. 
 Projeto de Decreto Legislativo S/Nº, de 08/09/15, do 
Deputado Mecias de Jesus, que Concede a comenda Orgulho de 
Roraima à autoridade que indica e dá outras providências.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) - Solicito ao 
Senhor Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores 
inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário (Dhiego Coelho) – Senhor 
Presidente, há um orador inscrito para o Grande Expediente: o 
Senhor Deputado Izaias Maia. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Presidente, 
público aqui presente, demais Parlamentares. É com tristeza que 
há quase um mês venho falando e ninguém tem dado importância, 
mas o jogo da mentira continua. Estou me referindo à educação, 
de um lado o Governo do Estado afirmava na mídia bem paga 
que estava tudo resolvido, estava tudo no acordo. Eu perguntava 
dos indígenas e do SINTER e eles dizem que é mentira porque 
não estão cumprindo nada. Eu voltava e dizia: é mentira, não 
estão cumprindo nada e essa história amanhã completa um mês 
e a greve continua. A educação que nós temos hoje é a educação 
de alunos, professores e indígenas nas ruas. Infelizmente, ontem, 
às 18h em ponto, um documento assinado pela Casa Civil, a 
Doutora Danielle Campos, dizia o seguinte: já que o SINTER, 
os indígenas, ninguém quer acordo, agora o Governo não tem 
mais acordo com ninguém, vamos esperar o que diz a justiça. 
Meu povo, estamos tratando de educação, porque é a pilastra do 
desenvolvimento de um município, de um Estado, de um País. Um 
País que não tem educação viverá na miséria. Por que esse cabo 
de guerra? Ontem, conversei novamente com os indígenas e com 
o pessoal do SINTER. Eles disseram que tudo o que foi prometido 
foi só conversa fiada. O próprio SINTER deu entrada nesta Casa 
e eu espero que os parlamentares, a bem da justiça ou pelo bem 
do povo, instalem essa CPI porque quem não deve não teme. Se 
for aberta a CPI e tiver tudo certinho, eu sou um que virei aqui 
parabenizar o Governo do Estado pela seriedade, transparência e 
honestidade com que está trabalhando. E, se descobrirem algumas 
falcatruas, quem fez e praticou terá que responder na justiça. 
Presidente, Governador, Prefeito não são donos dos recursos 
que vêm, pois o dinheiro é do povo. Que essa CPI não encontre 
entraves nesta Casa, que seja instalada e quem dever que seja 
punido e, no futuro, vá para a penitenciária. E, se não deverem 
coisa nenhuma, a gente vem aqui e parabeniza o Governo. Vamos 
esperar a decisão da nossa Casa porque o SINTER já deu entrada 
em tudo aqui.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira. – Deputado Izaias, eu quero me somar a Vossa 
Excelência no lamento por este documento que chegou em nossas 
mãos e nós tomamos conhecimento no final da tarde de ontem. 
Lamento, profundamente, porque fechar o canal de diálogo não 
é a melhor atitude neste momento de greve. Fechar o canal de 
diálogo não é papel de um gestor. Não se deve exaurir todas as 
formas de diálogo numa questão como essa, pois estamos lidando 
com a educação do Estado de Roraima. Estávamos aqui numa 
luta pelo Plano de Educação, conseguimos aprovar, e temos 
que conseguir dar uma resposta também aos trabalhadores e aos 
pais de alunos que estão sofrendo junto com os alunos. O ano 
letivo já está prejudicado e quem sofre com isso é a categoria 
dos trabalhadores, é o pai de aluno, é o aluno, é a sociedade 
roraimense. Os ânimos, agora, se incitam cada vez mais e não 
se enganem, o movimento de greve vai só aumentar. Na mesa de 
negociação, quando estamos em um processo como esse, quando 
não se resolve no primeiro, no segundo, no terceiro encontro, 
existe uma proposta, uma contraproposta, e a gente vai exaurindo 
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 Neste momento, vou franquear a palavra ao Senhor 
Max de Souza Fraga – (Representante do Conselho Regional de 
Administração do Estado).
 O Senhor Representante do Conselho Regional de 
Administração do Estado, Senhor Max de Souza Fraga – Bom-
dia a todos nesta Sessão Especial. Cumprimento Vossa Excelência, 
Vice-Presidente Coronel Chagas, em nome do qual cumprimento 
todos os Deputados presentes. Cumprimento o Conselheiro 
Federal, Professor Antônio José, pelo qual cumprimento todos os 
administradores presentes. Gostaria de cumprimentar o Presidente 
do Conselho Regional de Administração, o Senhor Ubirajara Riz 
Rodrigues, pelo qual cumprimento todos que estão prestigiando 
este evento. Em especial, gostaria de cumprimentar, também, 
os Deputados Oleno Matos e Brito Bezerra, pela iniciativa, 
juntamente com os demais Deputados, em instituir o dia 09 de 
setembro como o Dia Estadual do Administrador. 
 Em rápidas palavras, gostaria de falar sobre a 
administração. Começarei falando sobre uma época em que o 
mundo estava passando por um sério problema econômico, estamos 
falando do final da década de 30 e início da década de 40, a grande 
depressão: a 2ª Guerra Mundial e o mundo em profunda crise 
econômica. Dentro desse contexto sombrio, surgiu um pensador 
chamado James Burnham, que publicou uma obra que abalou o 
universo político e ideológico, chamada de revolução gerencial. 
Ele nos diz que em meio à crise econômica que acometeu o mundo, 
a solução estava no conhecimento técnico dos administradores, e 
que o tripé de um país: economia, desenvolvimento e bem-estar 
estavam condicionados aos gerentes, aqueles responsáveis por 
aumentar a produtividade da empresa e, consequentemente, a 
produtividade do país. Hoje, o Brasil, os Estados brasileiros, estão 
passando pela mesma situação, uma crise profunda, e mais uma 
vez posso dizer que vão ser os administradores, tanto na esfera 
pública como privada, que, com a sua capacidade de fomentar o 
desenvolvimento, levarão a economia ao equilíbrio, restaurando 
assim, um estado de crescimento. 
 Gostaria de salientar o papel do Conselho Federal da 
Administração. Hoje estamos comemorando o Jubileu de Ouro. 
Isso demonstra que o nosso conselho é uma instituição forte e 
consolidada, já que permanecer meio século em atividade, não 
é para qualquer um, e, por intermédio dos conselhos regionais, 
aqui bem representado pelo Conselho Regional de Administração 
de Roraima, vem desenvolver um papel precípuo de uma 
instituição consultiva, orientadora, disciplinadora e fiscalizadora 
do exercício da profissão do administrador e tecnólogo em 
determinada área da administração. Desenvolve também um 
papel de apoiar, auxiliar e defender os direitos dos profissionais, 
de maneira que os administradores exerçam sua profissão com 
maestria, incentivando a prática da administração dentro dos 
preceitos éticos e assim promovendo, junto da sociedade, o 
desenvolvimento econômico do Estado, bem como, propiciando 
o desenvolvimento social para a população roraimense. Que Deus 
abençoe a todos nós! Obrigado!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Neste 
momento, a palavra será franqueada ao Senhor Ubirajara Riz 
Rodrigues, Presidente do Conselho Regional de Administração no 
Estado de Roraima. 
 O Senhor Presidente do Conselho Regional de 
Administração Ubirajara Riz Rodrigues – Excelentíssimo 
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, representado pelo 
Coronel Chagas, Excelentíssimos Senhores membros da Mesa, 
Excelentíssimos Senhores Deputados Oleno e Brito, Senhores 
Deputados aqui presentes, companheiros administradores. Meus 
caros membros da diretoria do CRA, minha cara colega Sinara, 
nossa Presidente do Sindicato, Conselheiros Federais que aqui 
estão, Conselheiro Administrador, que acaba de falar, Max, 
Senhores e Senhoras administradores e tecnólogos.
 Hoje para nós é uma satisfação muito grande estar aqui 
nesta Casa, primeiro porque o reconhecimento dos Deputados 
em trazer esta Sessão de hoje para resgatar, para trazer aqui 
em plenário o reconhecimento da nossa profissão no Dia do 
Administrador, isso para nós é de grande importância.
 Senhores Deputados, com essa reunião vocês ajudarão 
para que a gente aumente a valorização da nossa profissão.
 Como foi dito nas palavras do nosso orador Max, o 
administrador é realmente isso. O que a gente sente neste país, 
nos municípios, é a falta de administração. 

fazendo que seja penalizado também. 
 A questão do SINTER, eu quero que Vossa Excelência 
saiba, Deputados, a imprensa, todos aqui presentes. O SINTER 
não se entende internamente. O Senhor Ornildo vai lá com a 
Governadora, discute uma pauta, traz para a base; outra dita como 
radical pelo próprio SINTER, vai lá e em outra ata quer uma 
nova audiência, a Governadora recebe. Eles não se entendem! O 
que nós temos que fazer aqui, Deputados e Deputadas, é ter uma 
consciência política séria, não polemizar a questão da educação 
mais do que está polemizando. O que está acontecendo é que os 
alunos, os pais de alunos estão sofrendo. Os alunos sem aula. 
E não é por causa do Governo, é por falta de diálogo e não do 
Governo do Estado, porque nós já recebemos várias vezes.
 Senhor Presidente, o SINTER não se entende 
internamente com a ala radical do próprio SINTER. Portanto, 
não tem como acordar. Nós precisamos de uma comissão que 
represente a educação. E, neste momento, o SINTER não está 
representando, A ala radical também não está representando. 
Se tiver uma comissão que represente realmente a educação, o 
governo dialoga e cumpre com o que foi acordado no Tribunal de 
Justiça entre o SINTER e o Governo do Estado. Precisamos de um 
trabalho sério e não um trabalho político, como está se fazendo 
agora, que está saindo da normalidade e se transformando numa 
algazarra. 
 O Senhor Deputado Izaias Maia continua. –Muito 
bem, agora lembro a vocês, é bíblico, nada neste mundo ficará 
escondido, pode ser governo passado, presente ou futuro, se 
roubarem, desviarem ou praticarem atos ilegais isso um dia virá a 
tona, porque até os que comem juntos depois se revoltam porque 
comeram pouco e entregam todo mundo. Que a CPI venha, que 
investigue governo passado, presente e que fique de olho no 
futuro e que haja entendimento. Essas pessoas que estão aqui 
eram para estarem produzindo e estão aqui reivindicando seus 
direitos. Uma coisa eu digo, como venho dizendo há 30 dias, o 
SINTER não vai acabar a greve, os indígenas não vão acabar a 
greve enquanto o governo não tomar uma posição, acabar com 
a vaidade, atender os pedidos e anseios dessa classe, que é 
importante para o desenvolvimento do nosso Estado. Esperamos 
que ajam com a razão, com respeito, já que não respeitam a nossa 
educação. Que todos nós, inclusive o governo, que respeite o 
Estado de Roraima, que não pertence a nenhuma família e sim ao 
nosso povo. Obrigado!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Quero 
informar aos Senhores Deputados que existem dois pedidos de 
CPI protocolados nesta Casa: um feito pelo G-14, que se refere 
aos contratos da educação e outro apresentado pela diretoria do 
SINTER. Os dois pedidos de CPIs estão na Consultoria Jurídica 
da Casa e a Mesa Diretora aguarda o parecer jurídico para ver se, 
efetivamente, as peças preenchem os requisitos para investigação. 
O parecer, sendo favorável, deve vir para plenário e, se for 
aprovado a CPI, será instalada. A partir daí deve ser composta a 
comissão, observada a proporcionalidade dos blocos que atuam 
aqui na Casa. Com relação ao pedido que existe para se estender 
a anos anteriores, também será votado nesta Casa pelo plenário. 
Tudo aqui é decidido democraticamente. Acreditamos que, na 
próxima semana, o parecer jurídico, pelo menos do primeiro 
pedido de CPI, deva estar nas mãos do Presidente.
 Passamos para a Ordem do Dia. Não temos matéria para 
deliberação. Neste momento, a Sessão Plenária será transformada 
em Comissão Geral atendendo ao Requerimento 062/15, momento 
em que esta Casa estará prestando homenagem ao Dia Nacional do 
Administrador e ao cinquentenário do sistema CRAS, de autoria 
dos Deputados Brito Bezerra e Oleno Matos.
 Convido, para compor a Mesa dos trabalhos, o Presidente 
do Conselho Regional de Administração em Roraima, Senhor 
Ubirajara Riz Rodrigues; o Vice-Presidente do Conselho Regional 
de Administração em Roraima, Senhor Adailton Mendes Galvão; 
o Conselheiro Federal do Conselho Federal de Administração, 
Senhor Carlos Varela; O Professor Antônio José, membro titular do 
Conselho Regional de Administração; A Presidente do Sindicato 
dos Administradores, Saionara Ribeiro do Carma Rodrigues; o 
Senhor representante do Conselho Regional de Administração no 
Estado, o Senhor Max de Souza Fraga.
 Convido todos para, em posição de respeito, cantarmos 
o Hino Nacional e o Hino do Estado de Roraima.
 (Hino Nacional e o Hino do Estado de Roraima).
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muito importante para todos nós. Agradeço a oportunidade. 
 Quero convidar vocês para participarem de um evento 
hoje à noite, com a participação de um palestrante de renome, 
no espaço Ideias de Negócios, às 20 horas. Desde já, convido 
todos vocês a participarem, é muito importante. Daqui em diante 
nós estamos à disposição de todos vocês. Temos administradores 
e tecnólogos de todas as áreas. Se precisarem de algum projeto 
ou outra coisa, que nos procurem, e, quando vier nomes para cá, 
para assumir cargos públicos, que não sejam administradores, 
tentem pelo menos valorizar a nossa profissão. Tem muita gente 
se formando. Hoje eu vi na Universidade Federal a quantidade 
de gente se formando. Na semana passada, participei de uma 
formatura de 60 administradores e parece que 25 são em Recursos 
Humanos. Vamos criar este ano um banco de dados onde haverá 
todos os administradores que não estão trabalhando ou fora de 
suas funções. O perfil de cada um estará à disposição de vocês. 
Muito obrigado pela oportunidade!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Obrigado ao 
Senhor Joaquim Riz e passo a palavra ao Senhor Antônio José, 
que é Conselheiro Titular do Conselho Federal de Administração. 
 O Senhor Conselheiro Titular do Conselho Federal de 
Administração (Antônio José) - Senhor Deputado Administrador 
Brito Bezerra, ao qual saúdo todos das Mesa; Doutor Luiz Cláudio, 
pelo qual eu saúdo os demais presentes; Senhor Presidente do 
Conselho de Administração César Rivas, bom dia a todos. 
 Administração é uma ciência jovem se compararmos à 
economia criada com Marco Polo, com a contabilidade com Frei 
Lucas Fatiole no século XV, com o Direito, que ainda é romano. 
A administração é uma ciência, que não é raro ser confundida 
com arte. Extremamente jovem, está passando pela turbulência 
da adolescência. Eu tenho defendido muito que não se consegue 
fazer com que o país e, conseguinte, o nosso Estado cresça com 
a ausência do administrador. É impossível visualizarmos uma 
empresa pública sem um profissional que planeje, organize, 
coordene e lidere, porque até o início da década de noventa a 
administração era patente nas empresas privadas. A partir do plano 
diretor federal de 1925, a administração passou a ser impreterível 
dentro da administração pública. Depois, com as mudanças de 
2010, a questão desempenho, gestão por competência e mais tarde 
o avanço da administração gerencial, torna-se inconcebível não 
falar em administração pública. Eu falo isso aqui neste lar do 
povo, na Casa Legislativa do nosso Estado, porque é honroso 
para nós administradores estarmos aqui representando a nossa 
profissão. 
 Esperamos que a tão propalada administração gerencial, 
depois da paternalista, seja infiltrada com afinco a partir desta 
Casa. E tal qual foi falado aqui, que hoje seja um marco dos 
nossos 50 anos para que possamos erguer de uma vez por todas o 
nosso Estado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido 
o Senhor Deputado Oleno Matos, que é um dos autores do 
Requerimento, para prestar a homenagem aos administradores. 
 O Senhor Deputado Oleno Matos - Senhor Presidente; 
caros pares desta Casa; Doutor Ubirajara Riz Rodrigues, Presidente 
do Conselho Regional de Administração; Doutor Adailton 
Mendes Galvão, Vice-Presidente do Conselho; Doutor Marcos de 
Souza Fraga, representante do Conselho; Doutor Antônio José, 
Conselheiro Titular do Conselho Federal de Administração; 
Doutor Carlos Vando, Conselheiro Federal da Administração; 
Doutora Saionara Ribeiro do Carmo Rodrigues, Presidente do 
Sindicato dos Administradores; caros amigos administradores, 
Alex Viana e Roberto Leonel, em nome de quem cumprimento 
todos os Administradores agora homenageados; plateia; imprensa 
e servidores da Casa. 
 É com imensa satisfação que hoje recebemos em nosso 
Parlamento diversas personalidades, dentre elas conselheiros 
da administração do Estado de Roraima, conselheiros federais 
e administradores, que contribuíram para o Sistema CFA/
CRA, Conselhos Federal e Regional de Administração, para 
participarem desta homenagem que celebra o Dia Nacional dos 
Administradores e o cinquentenário do aniversário do CFA/CRA. 
A data de hoje representa um marco para os administradores deste 
Estado, uma vez que ontem foi aprovado pelos Parlamentares 
desta Casa o Projeto de Lei que institui o dia 9 de setembro como 
Dia Estadual do Administrador no Estado de Roraima, de autoria 
deste Deputado e do Deputado Brito Bezerra, restando apenas a 

 Senhores Deputados, a nossa cidade de hoje é uma 
cidade universitária. Só não estuda aqui quem não quer. Resta 
agora a nós, aos conselhos, às instituições e a vocês Deputados 
que nos ajudem nessa empreitada para fazer com que todos nós 
falemos uma língua só, universitária. Para que não tenha mais 
pessoas que não quiseram estudar, que muitas vezes comandavam 
o administrador. Isso é a nossa bandeira no sentido de resgatar a 
nossa credibilidade.
 Senhores, como falei antes, esta reunião é de muita 
importância para nós. Eu vou citar alguns nomes aqui. Quando 
os Deputados Oleno e Brito estiveram lá no Conselho, a gente 
falou sobre o intuito de resgatar a credibilidade e valorizar 
a nossa profissão e foi tratado de fazer essa reunião e nós 
relacionamos os primeiros 20 administradores que tiveram a 
competência e responsabilidade de se inscreverem no Conselho. 
Esses administradores têm alguns aqui presentes. Eles estavam 
desmotivados, reclamando para que serve o Conselho, como 
funciona o Conselho, somos olhados como nada, e agora em diante 
não tem mais desculpas, vamos estar presente e vamos reconhecer 
os outros. 
 Por exemplo, o Cleber Coutinho é um administrador 
que tem um serviço prestado aqui; Roberto Leonel teve 
responsabilidade e o cuidado de criar esse Conselho; o Décimo 
Primeiro Filho, não sei se está aqui presente; Roberto Carlos 
Calefe; José Antônio dos Santos Guedes; Eliacir. Esses são 
alguns dos vinte que escrevemos aqui. Os outros administradores 
que participaram, contribuíram de um jeito ou de outro para 
que estejamos nesse momento aqui, deram sua contribuição ao 
conselho. Vou enumerar alguns: Cesar Carlos Riva foi nosso 
ex-presidente, que também com dificuldade contribuiu para que 
estivéssemos aqui. Emerson, Francisco José Brito Bezerra, está 
dando sua contribuição e temos que valorizar isso. Luiz Cláudio, 
que é professor, o Max, Rosimar, XK, todos contribuíram. 
Coronel Valnei também é administrador. Saionara, tem muito 
mais. Vamos fazer outro evento para referendar todos e não menos 
falar do nosso Conselho. Nós temos uma grande responsabilidade 
que é ser Presidente desse Conselho. Dificuldades têm! O nosso 
Conselho é novo, criou-se em 2009. Eu sou o terceiro presidente 
e venho galgando com responsabilidade essa construção. Temos 
uma sede própria, temos onde atender nossos administradores 
e estamos fazendo convênio com várias entidades. Fizemos 
convênio há pouco tempo com uma universidade corporativa do 
Rio de Janeiro. São 150 cursos para os administradores. Aqueles 
que forem administradores regulares não pagam nada. Com dois 
cursos que fizerem dá para pagar sua mensalidade. A oportunidade 
de nós crescermos é muito grande e a oportunidade de estar nesta 
Casa, dada por esses parlamentares que tiveram a competência 
de aprovar o requerimento dos dois Deputados Oleno e Brito foi 
muito essencial. Sabem por quê? Porque eles estão valorizando e 
ajudando a nossa valorização profissional. 
 É importante esse ato, Senhores Deputados, o diploma 
que vamos dar para todos esses que estão aqui dizendo que 
participaram dessa homenagem, e que foram homenageados 
também pela Assembleia Legislativa. Isso é de muita importância 
para o administrador, é um reconhecimento ímpar, Senhores 
Deputados. Vamos ser homenageados em Brasília, no Congresso 
Nacional, todos os 27 Presidentes do Brasil. Reconhecimento 
esse, na data dos 50 anos, por sermos presidentes. Isso reforça 
mais a nossa atividade, reforça mais o nosso interesse de ajudar, 
porque a nossa finalidade é de ajudar a população e fazer o serviço 
concreto. Agora, Deputados, pedir neste momento não ofende. Nós 
queremos estreitar esse relacionamento, queremos retribuir essa 
oportunidade que vocês estão dando para a gente. Vamos arranjar 
esse relacionamento. Queremos retribuir essa oportunidade 
que vocês estão nos dando. Vamos arranjar uma forma de o 
Conselho retribuir, independente de qualquer coisa, porque este 
é um momento impar. Vocês não sabem da importância para o 
administrador de ser lembrado e reconhecido nesta data. Vocês 
estão dando oportunidade de nunca mais reclamarmos do Conselho. 
Todas as vezes que tiver algum problema, antes de ir às redes 
sociais, que vá ao Conselho e leve seu problema para resolvermos. 
Não vamos tomar decisões precipitadas, porque hoje nós temos o 
Conselho com uma equipe de fiscalização, temos funcionários. 
Fizemos concurso público, nós estamos prontos para desenvolver 
um trabalho sério. E vocês, Deputados, são importantes para que 
possamos dizer isso a todos os administradores. Essa reunião foi 
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e nós precisávamos conversar porque abrangia também a classe 
dos administradores e a gente não teve êxito. É importante que não 
só na iniciativa privada, mas na administração pública tenhamos 
administradores à frente de cargos políticos e administrativos. 
Ninguém melhor para administrar do que ao administrador, 
porque é uma ciência. Nós estudamos para isso e desenvolvemos 
esse senso. Eu acredito que o administrador tenha a vocação 
para administrar. Nós temos a visão olística da coisa, sabemos 
como melhorar as condições de uma empresa seja ela pública ou 
privada. E, diante da situação por que passa este País e o Estado, 
precisamos de administradores que tenham essa visam olística, 
que possam planejar uma administração de excelência. É hora dos 
administradores entrarem em campo e serem reconhecidos como 
as pessoas que farão essa mudança junto com os governos. 
 Portanto, eu quero parabenizar a todos e me colocar 
à disposição, e que o Conselho nos procure sempre para que 
possamos juntos melhorar essa categoria que tanto precisa e 
almeja espaço no mercado de trabalho. Parabéns e muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido para 
fazer uso da palavra a Senhora Deputada Aurelina Medeiros.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Senhor 
Presidente, quero saudar a Mesa, em nome do Senhor Antônio 
José, Conselheiro Federal, e saudar todos os profissionais 
presentes. Dizer que muito me honra esta Casa essa homenagem. 
Sou funcionária pública, essa é minha profissão. Hoje, o fato 
de estar na Assembleia há um tempo, foi quando entendi que, 
como servidora pública já tinha feito boa parte daquilo que me 
propus a fazer na vida e que aqui na Assembleia iríamos ajudar 
numa outra dimensão a construir este Estado. Quando falamos 
de administrador vem à mente imediatamente o servidor público. 
Quantas vezes ouvimos, à boca pequena, no dizer de todos, 
falta administrar, tem que ter um bom administrador. Muitas 
vezes, isso não se liga à importância que tem um profissional da 
administração, um profissional que estudou, um profissional que 
se prepara. O administrador tem que ter o tino da administração e 
o respaldo da ciência, fazendo com que a administração seja uma 
grande profissão a do administrador no nosso Estado e fora dele. 
O administrador é um dos profissionais mais importantes para 
a condução do destino do nosso Estado e do nosso País. Então, 
parabenizo a todos pelo seu dia!
 Queria aproveitar, Deputado Chagas, para dizer que 
hoje também é o dia do médico veterinário. Como sou veterinária, 
servidora pública, quero dizer que, há 82 anos, o Decreto 23. 
133 de Getúlio Vargas criou e normatizou a atuação do médico 
veterinário e o ensino da medicina veterinária no País. A partir 
daí, esse dia ficou dedicado ao médico veterinário. Eu fiz 
veterinária no Ceará. Estava há pouco falando com o Antônio de 
um colega nosso lá do Ceará, o meu professor de microbiologia 
Joselino Leocárdio da Rosa, que era veterinário. Em 1945, ele já 
era velhinho. Quando terminei a faculdade, ele instaurou aqui o 
serviço de vacinação contra a raiva. Começou no então Território 
Federal de Roraima. Quando vim pra cá pediu que procurasse o 
Doutor Sílvio Botelho. Eram colegas naquele tempo, e chegou 
a ser governador do Território, nomeado, substituto, algumas 
vezes. O veterinário tem uma importância muito grande aqui no 
Estado. A gente tem muito orgulho desse grupo de trabalhadores, 
de servidores públicos. Quero parabenizar a todos. 
 Vou ler aqui uma homenagem aos veterinários e que seja 
extensivo a cada um dos administradores.
 “Ser veterinário não é só cuidar de animais, é sobretudo, 
amá-los e não ficando somente nos padrões éticos como uma 
ciência médica. Ser veterinário é estar na imortalidade da natureza 
e querer preservá-la sempre mais bela. É ouvir miados, mugidos, 
balidos, relinchos, latidos, mas, principalmente, entendê-lo e 
amenizá-los. É gostar de terra molhada, sapatos fechados, de 
luas e chuvas. É não se importar se os animais pensam e sim, 
se sofrem. É dedicar parte do seu ser para salvar suas vidas. É 
aproximar-se de extintos, é perder medos, é ganhar amigos de 
pelos e penas que jamais irão decepcioná-los. Ser veterinário é ter 
ódio de gaiolas, de jaulas, correntes, é perder tempo apreciando 
rebanhos e voos de gaivotas, é permanecer descobrindo, através 
dos animais a si mesmo. É ser o único capaz de entender rabos 
abanados, arranhões carinhosos e mordidas de afetos. É sentir 
pelo molhado, almofada com essência de gatos, cheiro de baia, 
curral. É ter coragem de entrar em um mundo diferente e ser 
igual. É ter a capacidade de compreender gratidões mudas, mas, 

Sanção Governamental. 
 Deputada Angela Portela, no dia 9 de setembro é o Dia 
do Administrador, dia em que foi assinada a Lei 4.769, desta 
mesma data, que criou a profissão de administrador, estando esta 
profissão completando 50 anos no dia de hoje. A profissão de 
administrador é uma das principais profissões do Brasil, sendo 
uma das profissões que mais cresce no Brasil e no mundo. Ao longo 
dos seus 50 anos, o Sistema CFA/CRA tem desenvolvido ações 
para promover o desenvolvimento da ciência da administração e a 
valorização da profissão em busca da defesa da sociedade. 
 Deputado Chico Guerra e Deputada Lenir. São essas 
ações e projetos direcionados a ações de formação profissional 
que permitiram a consolidação dos profissionais no mercado 
de trabalho. Hoje, cada vez mais profissionais qualificados e 
registrados estão à frente de cargos estratégicos em órgãos públicos 
e empresas privadas. São profissionais capazes de observar, 
interpretar, liderar e tomar decisões com foco em cada faze do 
projeto. Os administradores são imprescindíveis para o sucesso 
das organizações, destacando-se entre as várias qualidades dos 
mesmos o empreendedorismo, a dedicação, comunicação, ousadia 
e percepção.
 Deputados Gabriel Picanço e Evangelista, esta tão 
importante profissão hoje celebrada pode ser exercida em 
diferentes formas de atuação. Sendo um profissional hábil 
para resolver questões logísticas, de marketing e de sistema de 
informação, além de abordagens em grupos, que exige um apurado 
senso de liderança. Além disso, o administrador é o profissional 
capaz de sistematizar práticas para gerir uma instituição, sendo 
responsável por planejar estratégias, acompanhar o desempenho 
das atividades, gerenciar os recursos humanos, materiais e 
financeiros de uma instituição. Entre as habilidades de um 
administrador, podemos destacar o dinamismo, capacidade 
de trabalhar em grupo, resistência para superar adversidades 
encontradas nas empresas privadas e públicas.
 Administrar é conduzir as coisas ao caminho desejado, 
visando o planejamento, a organização, a liderança e o controle 
de recursos a fim de obter a concepção dos objetivos almejados de 
modo eficiente e eficaz. Essa é a nova missão dos administradores. 
Levar as organizações, as empresas públicas e privadas ao 
sucesso e mantê-las é o grande desafio desses profissionais que 
homenageamos. Parabéns ao Sistema CFA/CRAs (Conselho 
Federal de Administração/ Conselho Regional de Administração) 
pelo seu cinquentenário, com o desenvolvimento de ações para 
promover o desenvolvimento da administração e a valorização da 
profissão em busca da defesa da sociedade.
 Parabéns a todos os administradores do Brasil, 
em especial aos administradores do Estado de Roraima pela 
passagem do seu dia, pelo empreendedorismo e a dedicação com 
que desempenham tão importante profissão para o mercado de 
trabalho. Muito obrigado!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Convido para 
fazer uso da Palavra o Deputado Brito Bezerra, que também foi 
autor do requerimento em homenagem aos administradores do 
Estado de Roraima.
 O Senhor Deputado Brito Bezerra - Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, imprensa, público presente, 
gostaria de cumprimentar o Senhor Ubirajara Riz, Presidente do 
CRA; cumprimentar o Senhor Adailton Galvão, Vice-Presidente 
do CRA; o Senhor Magno de Souza Fraga, representante do CRA; 
o Senhor Antônio José, Conselheiro Titular do Conselho Federal 
de Administração; Senhora Saionara Ribeiro, Presidente do 
Sindicato dos Administradores e todos os colegas administradores 
aqui presentes. 
 Quero dizer da honra que tenho de junto com o Deputado 
Oleno e com a anuência de todos os colegas termos a honra de 
homenagear todos os administradores aqui presentes, também 
aprovar um Projeto de Lei instituindo o Dia do Administrador, 
aprovado por unanimidade e, com certeza, será sancionado pela 
Governadora. 
 Tenho a honra de tê-los aqui nesta Casa, como em 
anos anteriores. Como administrador e membro do Conselho, 
convidei representantes para discutirmos assuntos pertinentes 
à nossa categoria, mas não obtive êxito. E agora, com a nossa 
proximidade com a categoria, acredito que possamos discutir 
assuntos que realmente trarão a valorização desses profissionais. 
Lembro que entrou aqui um projeto de lei sobre a área tecnológica 
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feira, às 15h, na Sala de Reuniões, nos altos do Plenário Deputada 
Noêmia Bastos Amazonas, deste Poder, para apreciação e 
deliberação das Proposições constantes da Ordem do Dia desta 
Comissão, e o que couber:
PROJETO DE LEI  Nº 014/2015 
Ementa:  “Autoriza a criação do Programa 

estadual de saúde Móvel do Coração 
e dá outras providências”.

Autoria:                   Deputado Soldado Sampaio 
Relator designado:    Deputado Oleno Matos 
Parecer do Senhor Relator: Pelo arquivamento, devido à 
inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 019/2015 
Ementa:  “Considera o Conjunto 

Arquitetônico e a encenação da 
Paixão de Cristo Patrimônio 
Cultural e material e Imaterial do 
Estado de Roraima.”

Autoria:                   Deputado Jânio Xingú    
Relatora designada:  Deputada Lenir Rodrigues  
Parecer da Senhora Relatora: Favorável
PROJETO DE LEI Nº 021/2015 
Ementa:  “Autoriza a Secretaria 

Estadual de Saúde, junto com a 
Secretaria Estadual de Educação 
a implantação do Programa 
de Prevenção às verminoses 
nas escolas da Rede Pública 
Estadual.”

Autoria:                   Deputado Marcelo Cabral     
Relator designado:  Deputado Brito Bezerra   
Parecer do Senhor Relator: Favorável ao Substitutivo 
PROJETO DE LEI Nº 022/2015 
Ementa:  “Cria o Programa de 

Conscientização e obriga a 
Inclusão e Reserva de Vagas 
na Rede Pública e Privada de 
Educação no Estado de Roraima 
para Crianças e Adolescente com 
Transtorno do Espectro Autista e 
dá outras providências.”

Autoria:                   Deputado Marcelo Cabral     
Relator designado:  Deputado Brito Bezerra   
Parecer da Senhora Relatora: Favorável
PROJETO DE LEI  Nº 030/2015
Ementa: “Altera e acrescenta dispositivos 

na Lei nº 832, de 29 de dezembro 
de 2011 e dá outras providências.”

Autoria:                  Poder Executivo 
Relator designado:   Deputado Coronel Chagas 
PROJETO DE LEI Nº 041/2015
Ementa:  “Amplia o prazo das licenças 

maternidade e paternidade de 
servidores públicos estaduais com 
filhos portadores de necessidades 
especiais de qualquer natureza.”

Autoria:                   Deputada Lenir Rodrigues 
Relatora designada:   Deputada Aurelina Medeiros   
Parecer da Senhora Relatora: Pelo arquivamento, devido à 
inconstitucionalidade.
PROJETO DE LEI Nº 046/2015 COM APENSO DO PROJETO 
DE LEI  Nº  026/2015 
Ementa:                     “Institui no calendário oficial 

do Estado de Roraima, a 
Semana Estadual da Pessoa com 
Deficiência.”

Autoria:                  Deputado Oleno Matos  
PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO Nº 027/2015
Ementa:  “Susta os atos praticados 

nos contratos nºs001/2015 e 
002/2015, objeto do processo nº 
17101.000669/15-07 SEED.”

Autoria:                    Vários Deputados
Relator designado:      Deputado Jorge Everton    

George Melo 
Presidente da Comissão

sem duvida nenhuma, é adivinhar olhares, lembrar do seu tempo 
de criança. É querer levar todos os cães vadios e sem dono, é 
conviver, lado a lado, com ensinamentos profundos sobre o amor à 
vida”. Parabéns aos administradores e parabéns aos meus colegas 
veterinários. Obrigado!
 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor 
Presidente, cumprimento todos da Mesa e cumprimento todos os 
administradores, em nome do Ubirajara Riz, esses profissionais 
de um tamanho grandioso para qualquer crescimento do Estado e 
de uma Nação, e parabenizo também os médicos veterinários, em 
nome da Deputada Aurelina, que é uma profissão tão importante 
quanto do administrador.
 Quero dizer que vocês estão de parabéns. Eu me sinto 
orgulhoso de estar recebendo aqui na Assembleia Legislativa essa 
categoria de tamanha importância para o crescimento de todos 
nós. Desejo que Deus ilumine essa categoria tão importante. 
Parabéns!
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Eu quero 
cumprimentar todos os administradores que atuam no Estado 
de Roraima, através do Senhor Ubirajara Riz Rodrigues, que 
é presidente do Conselho Regional e através de nosso amigo 
Coronel Vanei, que também é um administrador, que está aqui 
participando desse evento. A todos os administradores, através de 
nossos dois amigos aí, um forte abraço. 
 Quero dizer que, em todas as administrações, de uma 
forma ou de outra, a administração se faz presente. Eu fui oficial 
da ativa da Polícia Militar e no curso de formação a gente teve 
disciplinas que nos prepararam para administrar. O administrador, 
Deputado Brito, tem que planejar, organizar, coordenar, liderar, 
controlar. É um leque de atividades que um bom administrador 
tem que fazer. Ele tem que saber se relacionar com os seus 
recursos humanos, saber o que motiva, o que é fator de motivação 
para os seus servidores, o que é fator de não-motivação, a carga de 
trabalho, as instalações onde ele trabalha, o clima organizacional, 
o salário, a remuneração. Tudo isso o administrador tem que ter 
sob controle para que ele tenha liderança. Ele tendo liderança, 
vai poder coordenar tudo isso, porque ele vai ter funcionários, 
quer na iniciativa privada, quer sejam servidores na administração 
pública, trabalhando satisfeitos profissionalmente e trabalhando 
cada vez mais pelo nome e pela sua instituição. 
 Existe uma mensagem que diz o seguinte: não existe 
homem sem ideal; não existe presente sem trabalho; não 
existe futuro sem planejamento e não existe organização sem 
administração. Com essa mensagem deixo aqui os parabéns da 
Assembleia Legislativa, em nome de todos os Deputados e todos 
os servidores desta Casa, a todos vocês administradores que atuam 
aqui no Estado de Roraima e que atuam em nosso país, pelo Dia 
Nacional do Administrador e pelo cinquentenário do sistema CFA/
CRAS. Obrigado a todos e saibam que esta Casa estará sempre de 
portas abertas para todos os administradores. 
 Agradecemos a presença de todos e damos por encerrada 
a presente Comissão Geral. E, não havendo mais nada a tratar, 
dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 10 de 
setembro, à hora regimental. Registraram presença, no painel, 
os Senhores Deputados: Angela A. Portela, Aurelina Medeiros, 
Brito Bezerra, Chico Guerra, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías 
Maia, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Odilon 
Filho, Oleno Matos, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.
Aprovado em: 10/09/2015

DAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE CONSTITUIÇÃO, JUSTIÇA E REDAÇÃO 
FINAL

Em: 24/09/15
EDITAL DE CONVOCAÇÃO N.º 003/2015

 Convoco os Senhores Deputados Membros desta 
Comissão: Parlamentares Jorge Everton, Vice-Presidente; 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel Chagas, Lenir 
Rodrigues e Oleno Matos, Membros, para reunião Ordinária 
desta Comissão, no dia 28 de setembro, do corrente, segunda-
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