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ATOS LEGISLATIVOS
PROJETO DE LEI 

PROJETO DE LEI Nº 121/2016
“Reconhece e declara a vaquejada,  
atividades equestres como patrimônio 
cultural e imaterial do Estado de 
Roraima”.

A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que a Assembléia Legislativa aprovou e eu sanciono 

a seguinte Lei.
Art. 1°. Esta lei reconhece e declara a vaquejada e atividades 

equestres, bem como suas manifestações artístico-culturais, à condição de 
patrimônio cultural imaterial do Estado de Roraima.

Art. 2º. A vaquejada e atividades equestres, bem como suas 
manifestações artístico-culturais, passam a ser consideradas integrantes do 
patrimônio cultural e imaterial do Estado de Roraima.

Art. 3º. Para efeitos desta lei, consideram-se patrimônio cultural 
imaterial do Estado de Roraima:

I – montarias;
II – provas de laço;
III –apartação;
IV – bulldog;
V – provas de rédeas;
VI – prova dos três tambores, team penning e work penning;
VII – vaquejada;
VIII – paleteadas;
IX – rodeio;
X - e outras provas típicas, tais como queima do alho e concurso 

do berrante, bem como apresentações folclóricas e de músicas de raiz.
Art. 3º. Os eventos declarados pela presente lei poderão receber 

incentivos fiscais para sua realização.
Art. 4º. Esta lei entra em vigor na data de sua publicação. 

Sala de Sessões, em 18 de Outubro de 2016.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL

JUSTIFICATIVA
Os espetáculos da vaquejada e rodeio, que abrangem uma 

série de manifestações esportivas, recreativas e culturais, consistem em 
manifestações já há muito cultivadas pela população de diversas regiões 
do País. Suas origens remontam a antigas práticas de nosso meio rural, 
relacionadas à pecuária e ao uso do cavalo como principal meio de 
transporte.

Crescendo de vulto nas últimas décadas, as apresentações do 
rodeio e da vaquejada têm atraído um público cada vez mais numeroso, 
gerando, direta e indiretamente, milhões de postos de empregos, sobretudo 
em cidades do interior e na zona rural.

A relevância do rodeio foi reconhecida pela Lei nº 10.220, de 11 
de abril de 2001, que instituiu normas gerais relativas à atividade de peão 
de rodeio, equiparando-o a atleta profissional.  De acordo com o parágrafo 
único de seu art. 1º, os participantes das competições de vaquejada são 
também alcançados pelas disposições da lei.

A Lei nº 10.519, de 17 de julho de 2002, por sua vez, veio dispor 
sobre a promoção e a fiscalização da defesa sanitária animal quando da 
realização de rodeio. Com ela, foi prevista uma série de medidas que 
protegem os animais participantes das provas, a exemplo da assistência 
médico-veterinária, transporte adequado e utilização de apetrechos que não 
causem injúrias ou ferimentos.

No que se refere a vaquejada, além das leis estaduais que têm 
tratado sobre o mesmo tema, verifica-se uma ampla e difundida preocupação 
em garantir o máximo de segurança aos animais, por meio de práticas tais 
quais a utilização exclusiva de bois adultos, o uso de cauda artificial, a 
abolição de esporas e tacas e as disposição de três palmos de areia lavada 
no local das provas, para amortecer a queda dos animais.

A determinação, constante dos art. 1º a 3º da proposição, de que 
o rodeio, vaquejada e as respectivas expressões artístico-culturais sejam 
consideradas manifestações da cultura nacional integrantes do patrimônio 
cultural coaduna-se ao que dispõe o art. 216 da Constituição da República. 
Esse artigo define como constituintes do patrimônio cultural brasileiro os 
bens de natureza e imaterial, tomados individualmente ou em conjunto, 
portadores de referência à identidade, à ação, à memoria dos diferentes 
grupos formadores da sociedade brasileira, neles incluídos, entre outros, 
as formas de expressão e os modos de criar, fazer e viver. O rodeio, a 
vaquejada, bem como todas as atividades equestres apresentam, portanto, 

os requisitos necessários para sem considerados patrimônio cultural 
brasileiro de natureza imaterial.

Sala das Sessões, 18 de Outubro de 2016.
BRITO BEZERRA                                              

DEPUTADO ESTADUAL

DAS COMISSÕES

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E SAÚDE.

REALIZADA NO DIA 13 SETEMBRO DE 2016.
Aos treze dias do mês de setembro do ano de dois mil e 

dezesseis, às doze horas e vinte minutos, no Plenário Deputada Noêmia 
Bastos Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 
202, realizou-se, Extraordinariamente, a reunião da Comissão de Educação, 
Cultura, Desportos e Saúde, sob a Presidência da Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues, Presidente desta Comissão. Presentes os Senhores Deputados, 
Membros titulares, Masamy Eda e Evangelista Siqueira. Ausente o Senhor 
Deputado Mecias de Jesus, ausência justificada do Senhor Deputado 
Francisco Mozart. Por determinação da Presidência da Comissão, a Ata 
será transcrita na íntegra.

I-ABERTURA DA REUNIÃO:
A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues solicito 

à secretária desta Comissão proceder à verificação de quórum. Havendo 
quórum regimental e sob a proteção de Deus, declararo abertos os trabalhos 
da Comissão de Saúde, solicito à secretaria desta Comissão fazer a leitura 
da Ata da reunião anterior.

 II- LEITURA DA  ATA:
O Senhor Deputado Masamy Eda - Senhora Presidente, eu peço 

a dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é de conhecimento dos 
outros Deputados.

A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues. Acolho 
o requerimento do Senhor Deputado Masamy Eda e coloco a Ata em 
discussão. Não havendo quem queira discutir, em votação. Declaro 
aprovada a Ata da reunião anterior.

III-EXPEDIENTE:
A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues, comunico 

aos Senhores Membros que deu entrada nesta Comissão: Ofício nº 046/16, 
do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Roraima, 
ao Excelentíssimo Senhor Deputado Jalser Renier Padilha, Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, propondo Melhores 
Condições de trabalho nas unidades de Saúde do Estado. No ofício consta 
inclusive a relação de material necessário para Clinicas Especializadas 
Coronel Mota; Policlínica Cosme e Silva; Hospital Materno Infantil; 
Hospital Geral de Roraima a parte curativa; Unidade de Mucajai José 
Guedes Catão; Pacaraima; Unidade de Saúde Irmã Aquilina - Caracaraí; 
Hospital Ottomar de Souza Pinto em Rorainópolis; Hospital Francisco 
Ricardo em São Luiz do Anauá e Unidade de Saúde Caroebe. Neste mesmo 
ofício, o Senhor Presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem 
do Estado de Roraima-SINDPRER, Melquisedek Menezes em 31 de agosto 
de 2016, ressaltou que a alimentação servida aos pacientes e profissionais 
não apresenta qualidade, várias vezes, já foi reclamado, denunciado, porém 
sem nenhuma ação para solucionar o problema. A diretoria do Sindicato 
foi impedida de adentrar nas unidades de saúde dos municípios no dia 
da visita pela direção das unidades, que disse estar cumprindo ordens da 
SESAU. Não aceitamos retaliação, assédio moral ou coisa semelhante com 
os Trabalhadores da Enfermagem em nosso movimento de GREVE que é, 
pacífico, um Direito do Trabalhador amparado por lei. Sendo assim a pedido 
do Senhor Presidente desta Casa, Deputado Jalser Renier, convocamos e 
convidamos a Comissão  dos Profissionais de Enfermagem para exporem 
suas questões à Comissão de Saúde da  Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima. Presentes no Plenário, o Senhor  Melquisedek Menezes, 
Presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Roraima; 
Ticiano Soares, Técnico em Enfermagem do Hospital Irmã Aquilina de  
Caracarai; Lucelino N. Silva, Tec. de Enfermagem do Hospital Epitácio 
Andrade de alto Alegre; Marcele Carvalho, Tec. de enfermagem do 
Hospital Coronel Mota; Dionei Juvêncio, Técnico de Enfermagem do 
Hospital Geral de Roraima; Giovana Souza, Tec. de Enfermagem da 
Maternidade, e Samiele Costa, do Grande Trauma do Hospital Geral 
de Roraima. A Senhora Presente convidou os presentes a tomar assento 
perante a Comissão. Chamou novamente o Senhor Melquisedek Menezes, 
Presidente do Sindicato dos Profissionais de Enfermagem de Roraima; 
Ticiano Soares, Técnico em Enfermagem do Hospital Irmã Aquilina de 
Caracarai; Lucelino N. Silva Tec. de Enfermagem do Hospital Epitácio 
Andrade de alto Alegre; Marcele Carvalho, Tec. de enfermagem do 
Hospital Coronel Mota; Dionei Juvêncio, Técnico de Enfermagem do 
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mas nós temos o trabalho, nós somos trabalhadores, servidores públicos 
e buscamos com dignidade prestar serviços para a comunidade para isso, 
senhores, peço encarecidamente que resolvam essa situação, visto que não 
temos diálogo com o secretário de saúde, não porque não queiramos, nós 
temos reuniões. Eles colocam na mídia que têm dialogo conosco, a reunião 
com a Mesa de Negociação foi mais uma Mesa, sabe de quê? Mesa de 
enrolação, nos enrolaram durante um ano e oito meses, nada foi cumprido, 
fizeram extensão de uma gratificação que hoje tiraram do servidor de 
maneira arbitrária, com retaliação e perseguição, estão usando o poder, a 
instituição para penalizar os servidores. Hoje a categoria clama, não está 
mais aguentando. Os profissionais estão sofrendo, estão adoecendo devido 
à sobrecarga de trabalho que é público e notório. E nós buscamos hoje 
reconhecimento, nós buscamos hoje valorização e, acima de tudo, respeito 
pela nossa profissão. Obrigado (aplausos).

 A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues, Precisamos 
encontrar uma forma prática para estabelecer uma interlocução com o 
Poder Executivo. Nós gostaríamos  saber, além do que foi relacionado no 
ofício, eles colocaram inclusive os medicamentos que faltam em todas as 
unidades, na Mesa de Negociação, quais foram os principais pontos, quais 
são os gargalos para acabar com a greve? Quais os benefícios que vocês não 
querem abrir mão de jeito nenhum para que a gente possa dialogar com o 
Poder Executivo. E o que a gente precisa saber. Vamos ser objetivos, porque 
eu, Soldado Sampaio, sou da Comissão da CPI do sistema prisional, às 
15h temos que estar em frente à Penitenciária, onde tem toda uma logística 
para cuidar, portanto vamos ser práticos porque discurso a gente já sabe, 
porque em Mesa de negociação, Melquisedek, também já fui grevista, já 
fui gestora, já estive dos dois lados. Então, tem coisa que é negociável 
outras não. Então, nós temos que achar uma forma de negociação, nem 
todo mundo ganha tudo, mas o trabalhador põe tanto na mesa para ver o que 
se salva. Essa é a prática, vamos ver o que nós precisamos tentar resolver 
com o Poder Executivo. Estou agradecendo a presença do Senhor Deputado 
Brito Bezerra, líder do governo que, durante a Sessão que ocorreu hoje 
na Assembleia, se dispôs a fazer a interlocução entre os servidores e a 
Comissão, está também o nosso Vice-Presidente Evangelista Siqueira, 
também é da base governista; Deputado Masamy Eda e eu somos da base 
de oposição ao governo; o Deputado Soldado Sampaio não é da nossa 
Comissão, mas está disposto a colaborar e ajudar porque ele já veio para 
a Assembleia com bandeira de luta, por greve, assim como e o Deputado 
Flamarion Portela e o Líder do Governo Deputado Brito Bezerra. Então, 
nós todos, independentes de posições, queremos o bem do Estado e claro, a 
satisfação dos trabalhadores no seu ambiente de trabalho. Queremos, pois, 
de forma prática, ver o que é negociável, quais são as demandas.

O Senhor Melquisedek Menezes, Melhores Condições de 
trabalho que estão pontuadas, é o clamor da categoria;

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, possam a chamar os 
homologados?

O Senhor Melquisedek Menezes, Sim, supre o deficit, a 
categoria está sobrecarregada

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Vou pedir mais uma vez 
para a gente ser prepositivo, me diga algo pontual, senão nós não vamos 
chegar a lugar nenhum.

O Senhor Melquisedek Menezes,  Concessão de Auxílio-
Alimentação para a categoria;  Progressão para os profissionais, segundo o 
tempo de serviço no Estado.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Na verdade, é horizontal 
porque é tempo de serviço.

O Senhor Melquisedek Menezes, Pagamento do retroativo dos 
trabalhadores de enfermagem;

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Pagamento dessas 
progressões?

O Senhor Melquisedek Menezes, Sim, o pagamento dessas 
progressões.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Outro.
O Senhor Melquisedek Meneze  A revisão Geral Anula de 

4,5%, de 2016;
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Vocês ganharam este 

ano?
O Senhor Melquisedek Menezes, Não.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Em 2015, vocês 

ganharam?
O Senhor Melquisedek Menezes, Sim, foi contemplado.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, O que mais.
O Senhor Melquisedek Menezes, Melhores condições de 

trabalho já foi pontuada.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Então, são esses 5 

pontos principais, não é isso?

Hospital Geral de Roraima; Giovana Souza, Tec. de Enfermagem da 
Maternidade e Samiele Costa, Técnica do Grande Trauma do Hospital 
Geral de Roraima. A seguir o Deputado Flamarion Portela, passou às mãos 
da Senhora Presidente Lenir, o Ofício da situação do sistema de saúde 
do nosso Estado para ela ter conhecimento, pedindo que esta Comissão, 
representando os profissionais de saúde, faça um resumo porque a situação 
caótica já conhecemos. Agora, querem saber em que a Comissão de Saúde, 
com os representantes da base do Governo, podem ajudar a negociar a fazer 
parte dessa Mesa de Negociação para os trabalhadores terem algum avanço 
nessas negociações. Com a palavra o Presidente do Sindicato  Mequisedek 
Menezes.

 O Senhor Mequisedek Menezes, Bom-dia aos ilustres 
Deputados. Hoje nós vimos trazer a realidade da nossa saúde, a categoria 
de enfermagem fez uma paralisação no dia 22 de agosto. Passado esse 
prazo, nossas reivindicações não foram atendidas, a categoria tinha 
avisado a todos os órgão e comunidades que entrariam em greve por tempo 
indeterminado a partir das 7h., do dia 5 de setembro. Hoje, já há 9 dias, que 
nos estamos paralisados, mas o governo não apresentou nenhuma proposta. 
A categoria está sendo perseguida, retaliada, assediada devido essas 
circunstâncias e hoje não temos mais  diálogo com o Secretário de Saúde, 
por quê? Porque todos os acordo que o Secretários fez conosco, nenhum 
foi cumprido na sua integralidade. Então diante dessa situação, desde 
2015, nós vínhamos conversando, nós temos documentos que comprovam 
todos os acordos feitos, mas não cumpridos. No último acordo feito no 
dia 30 de junho, prometeram que todas as nossas reivindicações seriam 
atendidas, mas não foram atendidas. Nós pleiteamos melhores condições 
de trabalho, pagamento e valorização dos profissionais, que desde de 2004 
têm contribuído. Hoje, ouvindo o discurso do Deputado Flamarion Portela, 
e quando a Deputada Lenir apresentou uma retrospectiva, nós adentramos 
através do concurso público, que ele promoveu em 2003, entretanto esses 
profissionais, desde então, Deputado, não têm valorização, só foram 
chamados os de 2003. Outros profissionais para a saúde estão recebendo os 
mesmos proventos. Vejam só, a indignação da categoria. Quero, mais uma 
vez, dizer aos senhores que eu, como Presidente do Sindicato, Melquisedek, 
não deflago greve, quem deflaga greve é a minha categoria. Nós só fizemos 
um encaminhamento, e hoje estou pedindo aqui a nobreza dos   senhores 
que são responsáveis para a construção dessa saúde pública do Estado de 
Roraima, que vejam com atenção a nossa categoria, que está há 9 dias lá 
nas unidades dos Municípios do interior do Estado: Caroebe, São João da 
Baliza, Uiramutã, Baliza, Rorainópolis, trata-se dos colegas estão sendo 
perseguidos, retaliados, estão chamando polícia, proibindo a prestarem 
os serviços, os grevistas estão sendo perseguindo. Aqui, no Hospital 
Coronel Mota, a situação é a mesma, agora por último o pagamento dos 
profissionais referente a agosto foi penalizado de maneira arbitrária, não 
nos comunicaram justamente para retaliar. Então, hoje, nós estamos aqui e 
foi, de maneira ordeira, nós deliberamos esta carreata para mostrar para a 
sociedade que vimos até esta Casa para pedir apoio dos nobres Deputados. 
Estamos, aqui com a presença do Deputado Sampaio, Deputado Flamarion 
Portela, que pertence ao grupo do governo, para dizer que não temos 
diálogo com a secretaria, os pacientes é que estão sofrendo porque estão 
proibindo, no RH, nas unidades estão perseguindo, mandando relatórios 
perguntando se você está em greve ou não. Eu fiz uma denúncia relatando 
a situação que nós estamos vivenciando. Em Rorainópolis, os colegas 
foram tratados como vândalos, como ladrões,  salteadores, mas nós somos 
trabalhadores, passamos 24 horas atendendo leito de hospital, quando não 
tem medicação, a primeira categoria que avisa o paciente é a enfermagem.  
Então, se o paciente ou a família não tem dinheiro, então, essa é a situação 
que enfrentamos. Está aqui a enfermeira Dioneide que trabalha na CME 
do Hospital Geral de Roraima, a maior unidade de saúde do Estado, aqui 
está a técnica de enfermagem  Marcele trabalha no Hospital Coronel Mota, 
ela está sendo perseguida, o diretor de lá vão estourar um PAD porque os 
profissionais estão em greve. Isso é inadmissível, não estão respeitando 
nossos direitos. Presente também a enfermeira Samiele, trabalha na unidade 
do Hospital Geral de Roraima, no PA - Pronto Atendimento, e o técnico de 
enfermagem, Tarciano é um colega da militância de Caracaraí, hoje está 
trabalhando na unidade cedida no corpo de bombeiro; o colega Lucelino 
que representa o Município de Alto Alegre. Então, apelamos para essa 
sensibilidade, nós não somos ladrões, somos trabalhadores, um corpo de 
servidos com 60% (sessenta por cento) são da enfermagem. Então, quando 
chega no atendimento e não tem uma adrenalina para reanimar, que não 
tem uma bolsa de colostomia na UTI, nós não queremos maquiar a saúde, 
estamos pedindo aqui um direito que é nosso, um direito de cidadão, um 
dever do Estado, portanto, é o direito que hoje a comunidade está pedindo, 
e que viemos externar isso aos nobres Deputados que intercedam por nós 
para resolvermos essa situação. A categoria está há 9 dias parada, e todo dia 
um ataque é feito, todos os dias um assédio é feito. Nós não temos o poder, 
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nosso papel, fiscalizando e atuando. Então, eu peço que vocês tenham esses 
contatos dos Deputados Evangelista, Masamy Eda, Brito Bezerra. Vamos 
pedir desculpas, nós três porque nós temos outra urgência e emergência que 
é o sistema prisional, onde eu, o Deputado Flamarion Portela e o Deputado 
Sampaio e outros que vamos estar, mas estaremos aqui amanhã, caso não 
avançarmos, poderemos setar de novo, buscar uma forma de estabelecer 
essa interlocução. Os poderes são independentes, autônomos entre si, o 
Poder Executivo é autônomo, é independente. Nós temos a característica 
da harmonia, autônomos, independentes e harmônicos entre si, mas nem 
sempre essa harmonia está presente, porque nós na Assembleia temos um 
grupo maior de oposição, mas vocês podem ver que nós estamos sempre 
tratando a parte técnica, como técnico. Hoje, foi um exemplo disso, vocês 
viram que nós aprovamos, por unanimidade, a Associação Comercial, e 
nós da oposição não votamos aquele voto contrário à FEMAH. Isso aí nós 
podemos garantir porque nós votamos fechado. Então, nós queremos o 
bem da sociedade, queremos que vocês tenham sucesso nessa negociação. 
Amanhã nós estaremos novamente aqui após a sessão, fora do horário, nós 
vamos estar à disposição dos senhores e senhoras para continuarmos, se 
nós não tivermos sucesso. Mas tenho certeza, com a habilidade politica 
do nosso líder lá no governo, o Deputado Brito, do nosso Vice-Presidente 
Evangelista Siqueira e o Deputado Masamy Eda e outros que os Deputados 
Brito, Evangelista e Masamy possam chamar hoje, a gente tem certeza que 
podemos sair com uma boa negociação, Melquisedek, porque é urgente. 
Sabemos da necessidade de vocês, mas também sabemos da necessidade 
da população. Vocês têm o apoio desta Casa, o direito de greve é um 
direito legítimo, mas nós precisamos resolver essa situação. A gente sabe 
que os trabalhadores só se consegue vantagem com pressão. Isso é uma 
realidade, mantenham, contudo, o bom senso para saber a boa vontade do 
Poder Executivo. Digo que, às vezes, o governante é o besta de casa, é o 
último que sabe e o primeiro que se zanga, às vezes, o Secretário tenta 
fazer alguma coisa, mas seus diretores, seus comandados não fazem o que 
se determina, também assim é a governadora. Então eu acredito muito que 
o diálogo é o melhor caminho, uma vez que o diálogo está cortado, nós 
aqui desta Casa estamos nos dispondo a fazer esse processo de articulação, 
interlocução entre o Sindicato e o Poder Executivo. Tá certo? Então a gente 
só tem a desejar boa sorte. (aplausos).

O Senhor Melquisedek Menezes, Presidente do Sindicato dos 
Profissionais de Enfermagem do Roraima. Essa solicitação, Deputada, é 
a respeito de horário, caso até amanhã não resolva, voltamos a esta Casa, 
vamos procurar esta Comissão, mas desde já agradeço o seu trabalho de 
relevância, importante, brilhante nesta Comissão de Saúde, também a 
presença dos Deputados Deputados, Soldado Sampaio, Flamarion Portela, 
Brito Bezerra, Evangelista Siqueira, Masamy Eda. O Deputado Francisco, 
embora não esteja, mas a vontade, o desejo, é o nosso anseio de resolver 
essa nossa situação o mais breve possível. Por isso, vamos contar com o 
apoio de cada um de vocês que criaram esta comissão para resolver esse 
impasse. Obrigado, Deus abençoe. (aplausos).

A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues, Obrigada, 
também. Com a palavra o líder do Governo, Deputado Brito Bezerra.

O Senhor Deputado Brito Bezerra, Deputada Lenir, 
inicialmente agradeço o convite por participar desta reunião, mesmo não 
fazendo parte da Comissão, mas como líder do governo, tenho por dever de 
ofício acompanhar essas demandas de Estado. Já entrei em contato com o 
Secretário Oleno Matos, que se coloca à disposição, já está vendo o horário 
com o Secretário de Saúde, Dr. César. O encontro será na Casa Civil com 
os Deputados Evangelista, Masamy Eda e a Comissão, tem uma agenda 
de gabinete, mas na hora que estiverem reunidos lá eu interrompo minha 
agenda aqui vou participar. O  horário da reunião será hoje à tarde na Casa 
Civil, se até o término desta reunião nós não conseguirmos a confirmação 
do horário, vou anotar o número do telefone do Melquisedek e os Deputados 
Evangelista e Masamy Eda já informam o horário, vamos evoluir, como 
disse a Deputada Lenir, a questão saúde é urgente, nós precisamos dar o 
retorno também na mesma urgência. Obrigado.

O Senhor Deputado Masamy Eda, Senhora Presidente, só para 
deixar registrado, juntamente com todos os participantes do movimento, 
o pedido para oficializar dentro da Comissão para que a Governadora e 
o Secretário de Saúde abonem as faltas das pessoas que estão sendo 
perseguidas, as pessoas que estão realmente neste momento nessa situação 
para que fique registrado em todo o Estado de Roraima. Então eu peço, 
juntamente com o líder desta Casa, para a Governadora anular todas as 
faltas das pessoas que estão no movimento. (aplausos).

A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues, Nós já 
acatamos o requerimento do Deputado Masamy Eda, já anotamos a 
devolução das faltas, dos descontos das gratificações que fizeram de forma 
indevida nos contracheques dos servidores de enfermagem, são itens que 
vão fazer parte da pauta de reivindicação. Encerramento: Agradeço a 

O Senhor Deputado Soldado Sampaio, Senhora Presidente, 
recebi em mão aqui uma pauta de reivindicações e uma contraposta do 
Governo. Acho que agora caminhamos através do líder do governo junto 
ao Secretário, Junto à Governadora para passar para vocês a contraposta do 
governo para vocês analisar, para ver o que já é consenso, vamos discutir 
aquilo que não é consenso, vamos tirar aquilo que é consenso, vamos partir 
para o  que é possível, avançar e o que não é possível. É um entendimento 
da mesa de negociação. Muito me preocupa e quero que encaminhe, 
enquanto comissão, é que cesse qualquer tipo de represália. A greve é 
legítima, foi avisado com antecedência, seja onde for, qualquer canto do 
Estado. Não podemos compactuar de fato se há qualquer tipo de represália 
para qualquer servidor. Isso me preocupa, isso dificulta o entendimento, 
o diálogo caracteriza a vontade de acertar, solucionar. O Sindicato quer 
100, e o governo só quer oferecer 30. Isso é normal, pode-se chegar a um 
entendimento, mas a represália, pelo menos da minha parte, não compactuo, 
acredito que se o governo estiver sabendo também não compactua, tem que 
chegar aos ouvidos do governo para que cesse qualquer tipo de represália, 
dizer à categoria e ao governo que estamos abrindo um canal de conversa, 
através da Assembleia. (aplausos). A pauta, em si, nós vamos discutir e ai 
cabe à Presidente da Comissão, junto com o líder do governo, ver o que já é 
possível de entendimento, e o que não é possível, vamos avançando aquilo 
que é possível para este ano, aquilo que é possível no ano que vem. Então, 
é essa minha sugestão.

 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues, Nós recebemos, mas 
não é formalmente por parte da SESAU, só para nós termos uma ideia 
das reivindicações do Sindicato e das propostas da SESAU. Eu acredito, 
assim que colocadas na mesa o que vocês desejam, a gente já tem aqui uma 
posição não formal, pelo menos, para nós não é formal, porque não veio 
oficialmente para a Comissão de Saúde, mas eu acredito que com esses 
cinco pontos, mais esse sexto, referente a cessar a represália aos servidores, 
é o ponto acrescido pelo Deputado Soldado Sampaio, nós vamos tentar 
fazer essa interlocução com o Poder Executivo, e ainda amanhã ou, no 
máximo;… porque saúde tem urgência. Então, Deputado Brito, mesmo 
com essa questão aqui vamos repensar a posição do Poder Executivo e 
tentarmos, porque nós três estaremos hiperocupados agora à tarde,

O Senhor Deputado Evangelista Siqueira, Estou à disposição.
A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues - Já falei 

com o Deputado Evangelista Siqueira e o Deputado Masamy Eda, que 
estão dispostos a acompanhar Vossa Excelência para nós acelerarmos. 
Então, quanto mais rápido a gente resolver e achar uma forma, se o Senhor 
poder resolver com Casa Civil, com SEFAZ, ver o que pode melhorar 
essas condições que eles estão colocando, essas propostas para a gente 
poder amanhã, no final da manhã, sentar e já começar essa interlocução 
ou o Senhor mesmo já marcaria com o governo para inovar as propostas, 
melhorar a contraproposta da SESAU, porque é urgente. Os trabalhadores 
têm consciência que também não vão poder levar tudo, mas uma boa parte, 
das quais não se pode abrir mão. Então, o governo precisa tentar resolver, 
porque a população está sofrendo, os trabalhadores também estão sofrendo 
porque qual é o profissional que não quer estar no seu trabalho?
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira, Presidente, eu acho 
que nós poderíamos, junto com o Deputado Brito Bezerra, já que vocês 
estarão na Penitenciaria Agrícola, tentar já sentar com o Secretário Oleno 
já no início da tarde, levando uma comissão para a gente sistematizar a 
proposta apresentada e enxertar de uma nova proposta.

O Senhor Melquisedek Menezes, Quando o Deputado 
Sampaio falou a respeito dessa represália, já colocaram até faltas para os 
profissionais.

A Senhora Presidente Lenir Rodrigues, A devolução das faltas 
é importante e os descontos das gratificações.

O Senhor Melquisedek Menezes, As faltas indevidas que 
foram computadas, por gentileza.

A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues,  (inaudível) 
o movimento de greve é muito... (inaudível), vamos tentar resolver na mesa 
de negociação algo mais concreto e mais rápido. Tem família no trauma na 
área vermelha, tem pessoas no caos, a família não pode entrar para cuidar, 
quando chega lá a mãe, a pessoa está sem fraldas, toda suja, os olhos 
pregados de secreção, está um caos. Então, tem que ser algo rápido, hoje, 
tem que ser, hoje Deputado Brito (aplausos), Então, eu conto com meus 
dois amigos aqui eu quero justificar a ausência do Deputado Francisco 
Mozart, porque ele é presente, é atuante, inclusive ele é autor do relatório 
dos homologados da SESAU que nós encaminhamos para o Secretário de 
Saúde e Ministério Público Estadual. Estamos devagarinho conseguindo 
essas conquistas sendo chamados, mas estes dois companheiros aqui 
são mesmo de rocha porque estão sempre conosco na nossa comissão, 
modéstia à parte, é a que mais trabalha nesta Casa (risos e aplauso), porque 
independente de ter greve ou não, nós estamos sempre reunindo, conforme o 
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Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 30 de setembro 
de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro  de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02563/2016-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, a servidora Helena Ana Thomas, 

matrícula 17954, do Cargo Comissionado em Gabinete de Secretário 
Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração 
constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário 
da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 30 
de setembro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro  de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02564/2016-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, a servidora Paula Tamara Siqueira de 

Melo, matrícula 17961, do Cargo Comissionado em Gabinete de Assessor 
Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração 
constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário 
da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 30 de setembro 
de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro  de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02565/2016-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 Nomear Antonio Artur Lima da Silva, para exercer 

o Cargo Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-7, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de outubro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02566/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, em 

presença de todos os Senhores Deputados, dos servidores de enfermagem, 
e declaro encerrada a presente reunião. (aplausos).

Deputada Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão.

ATOS ADMINISTRATIVOS
SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N°239/2016
 A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rorai-
ma, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Reso-
lução 008/09.

RESOLVE
 Art.1° Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor De-
putado FRANCISCO ADJAFRE DE SOUZA NETO, para viajar com 
destino a São Paulo–SP, no período de 20.10 saindo às 13:55hs  com retor-
no no dia  21.10.2016,onde fará visita à Comissão de Educação, Gabinete 
do Deputado Carlos Neder e FRENTE EM DEFESA DAS UNIVERSI-
DADES PÚBLICAS, a serviço deste poder.
 Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 19 de Outubro de 2016
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N°240/2016
 A Mesa Diretora da Assembléia Legislativa do Estado de Rorai-
ma, no uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Reso-
lução 008/09.

RESOLVE
 Art.1° Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado JANE JOSÉ DA SILVA, para viajar com destino à Brasília–
DF, no período de 24.10 com retorno no dia 26.10.2016, com a finalidade 
de tratar de assuntos inerentes a sua atividade Parlamentar, a serviço deste 
poder. 
 Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 19 de Outubro de 2016
FRANCISCO ARNAUD DE SOUSA

Superintendente Geral

DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO N°02561/2016-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Antecipar, o usufruto das férias da servidora 

ALCIMARA LUIZA BARBOSA ROSA, matrícula 016768, referente ao 
exercício de 2016, conforme quadro abaixo:

DE PARA EXERCICIO

03/11/2016 a 13/11/2016.
Resolução n° 0821/2016, publicada no Diário da 
Assembleia n° 2305 de 21/06/2016.

20/10/2016 a 30/10/2016.
11 (onze) dias. 2016

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 20 de outubro 2016.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02562/2016-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, o servidor Eliete Sousa de Oliveira, matrícula 

16644, do Cargo Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-
12, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na 
Resolução 002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 
2285 de 20.05.2016.
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COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
CERTIDÃO DE INEXIGIBILIDADE Nº 003-B/2016
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO 
por nomeação legal e na forma da lei
CERTIFICA que, analisando a solicitação constante do Processo nº 052/
ALE/2016, oriundo da SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA – 
ALE-RR, encontrou respaldo no art. 25, I e 26, II e III, da Lei nº 8.666/93, 
com base no PARECER CONSAD Nº 0147/ALE/2016, ficando caracteri-
zada a sua inexigibilidade de licitação, referente à despesa com serviços de 
pesquisa de preços praticado  pela Administração Pública, disponibilizado 
via internet, visando atender a Superintendência Administrativa, a Comis-
são Permanente de Licitação, a Controladoria Geral e demais setores desta 
ALE/RR, em favor da empresa NP Capacitação e Soluções e Tecnológi-
cas LTDA, inscrita no CNPJ 07.797.967/0001-95, no valor de R$ 7.990,00 
(Sete mil e novecentos e noventa reais), de acordo com as especificações 
constantes do PAM nº 052/2016. 
Isto posto, conforme determina a Lei 8.666/93 em seu artigo 26 caput, esta 
situação de inexigibilidade deverá ser comunicada dentro de 03 (três) dias 
à autoridade competente para ratificação e publicação no Diário Oficial do 
Poder Legislativo, no prazo de 05 (cinco) dias, como condição de eficácia 
dos atos.
Boa Vista-RR 20 de outubro de 2016.

Lincoln Johnson Batista de Mendonça
Presidente da CPL/ALE-RR.

Eder Thiago Fernandes de Souza
Membro/CPL

Jaquelinio Silveira Feitosa
Membro /CPL

  
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE  DE INEXIGIBILIDADE
O presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no uso de 
suas atribuições legais, com base no Art. 26 da Lei Federal nº 8.666/93.
Resolve:
RECONHER E RATIFICAR, a vista do PARECER CONSAD Nº 0147/
ALE/2016, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 003-B/2016, refe-
rente ao PROCESSO Nº 052/ALE/2016, com fundamento nos artigos 25, I 
e 26, II e III, da Lei nº 8.666/93,  para despesa com serviços de pesquisa de 
preços praticado  pela Administração Pública, disponibilizado via internet, 
visando atender a Superintendência Administrativa, a Comissão Perma-
nente de Licitação, a Controladoria Geral e demais setores desta ALE/RR, 
em favor da empresa NP Capacitação e Soluções e Tecnológicas LTDA, 
inscrita no CNPJ 07.797.967/0001-95, no valor de R$ 7.990,00 (Sete mil e 
novecentos e noventa reais).
Boa Vista-RR, 20 de outubro de 2016.
 Dep. Jalser Renier Padilha
Presidente da ALE/RR

conformidade com a Resolução 11/92,
RESOLVE:

Art. 1º Nomear Filiph da Silva Magalhães, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 
de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de outubro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº  02567/2016-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 Nomear Paulo Ricardo da Silva Coutinho, para exercer o 

Cargo Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante 
do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 
de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de outubro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº  02568/2016-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, o servidor Neuton Roque de Oliveira , matrícula 

17408, do Cargo Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-7, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 
de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 30 de setembro 
de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 02569/2016-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 Nomear Neuton Roque de Oliveira , matrícula 17408, 

para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-12, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 
de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos a partir de 01 de outubro de 2016.

Palácio Antônio Martins, 20 de outubro de 2016.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra da Silva

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário


