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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Comissão de Defesa dos Direitos da Família, da 
Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação Social:
a) Deputada Angela Águida Portella - PSC;
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
c) Deputado Brito Bezerra - PP;
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; e
e) Deputado Marcelo Cabral - PMDB. 

Comissão de Administração, Serviços Públicos e 
Previdência:
a) Deputado Soldado Sampaio - PC do B;
b) Deputado Odilon Filho - PEM;
c) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
d) Deputado Coronel Chagas - PRTB; e
e) Deputado Jorge Everton - PMDB.

Comissão de Defesa Social, Segurança Pública e 
Sistema Penitenciário:
a) Deputado Jorge Everton - PMDB;
b) Deputado Francisco Flamarion Portela;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
e) Deputado Mecias de Jesus - PRB.

Comissão de Educação, Desportos e Lazer:
a) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
c) Deputado Francisco Flamarion Portela;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Cultura e Juventude:
a) Deputado Masamy Eda - PMDB;
b) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
c) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PSC.

Comissão de Saúde e Saneamento:
a) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
b) Deputado Chico Mozart - PRP;
c) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
d) Deputado Masamy Eda - PMDB; e
e) Deputado Valdenir Ferreira - PV.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
Minorias e Legislação Participativa:
a) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
b) Deputado Izaías Maia - PT do B;
c) Deputado Dhiego Coelho - PTC;
d) Deputado Soldado Sampaio - PC do B; e
e) Deputada Ângela Águida Portela - PSC.

Comissão de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle:
a) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
b) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
c) Deputado Jânio Xingu - PSL;
d) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
e) Deputado Izaías Maia - PT do B; e
f) Deputado Soldado Sampaio - PC do B.

Comissão de Tomada de Contas:
a) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
b) Deputado Mecias de Jesus - PRB;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputado Brito Bezerra - PP; e
e) Deputado Jânio Xingú - PSL.

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte:
a) Deputado Izaías Maia – PT do B;
b) Deputado Jorge Everton - PMDB;
c) Deputado Francisco Flamarion Portela;
d) Deputado Odilon Filho - PEM; e
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política Rural:
a) Deputado Zé Galeto - PRP;
b) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
c) Deputada Aurelina Medeiros - PTN;
d) Deputado George Melo - PSDC; e
e) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Políticas Indigenistas:
a) Deputado Gabriel Picanço - PRB;
b) Deputado Dhiego Coelho - PSL;
c) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
d) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
e) Deputado Evangelista Siqueira - PT.

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
a) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
b) Deputado Masamy Eda - PMDB;
c) Deputado George Melo - PSDC;
d) Deputado Jânio Xingu - PSL; e
e) Deputado Brito Bezerra – PP

Comissão de Indústria, Empreendedorismo, 
Comércio, Turismo e Serviços:
a) Deputado Brito Bezerra - PP;
b) Deputado Joaquim Ruiz - PTN;
c) Deputado Jânio Xingu - PSL;
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e
e) Deputado Masamy Eda - PMDB.

Comissão de Relações Fronteiriças, MERCOSUL, 
de Ciência, Tecnologia, Inovação e Comunicação:
a) Deputado Dhiego Coelho - PTC;
b) Deputado Zé Galeto - PRP;
c) Deputado Jorge Everton - PMDB;
d) Deputado Odilon Filho - PEN; e
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN.

Comissão de Terras, Colonização e Zoneamento 
Territorial:
a) Deputado Mecias de Jesus - PRB;
b) Deputado Jânio Xingú - PSL;
c) Deputado Marcelo Cabral - PMDB;
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB; e
e) Deputado Joaquim Ruiz - PTN.
f) Deputado Soldado Sampaio – PC do B; e
g) Deputado Gabriel Picanço - PRB.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
a) Deputado Flamarion Portela;
b) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
c) Deputado Masamy Eda - PMDB;
d) Deputada Angela Águida Portella - PSC; e
e) Deputado Naldo da Loteria – PSB

Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final:
a) Deputado George Melo - PSDC;
b) Deputado Jorge Everton - PMDB;
c) Deputado Coronel Chagas - PRTB;
d) Deputada Lenir Rodrigues - PPS;
e) Deputado Brito Bezerra - PP;
f) Deputada Aurelina Medeiros - PTN; e
g) Deputado Mecias de Jesus - PRB.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso:
a) Deputado Valdenir Ferreira - PV;
b) Deputado Evangelista Siqueira - PT;
c) Deputado Naldo da Loteria - PSB;
d) Deputado Chico Mozart - PRP; e
e) Deputado Zé Galeto - PRP.

Comissão de Ética Parlamentar:
a) Deputado Odilon Filho - PEM;
d) Deputado Naldo da Loteria - PSB;
c) Deputado George Melo - PSDC;
d) Deputado Zé Galeto - PRP; e
e) Deputado Izaías Maia - PT do B.
Suplentes:
1º - Deputado Joaquim Ruiz - PTN; e
2º - Deputado Flamarion Portela.
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

REQUERIMENTOS

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES 
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA. CRIADA NOS TERMOS DA 
RESOLUÇÃO N°  004/2017. 

REQUERIMENTO N° 024,  DE 2017
_______________________________________________
Excelentíssimo Senhor 
Coronel Chagas 
Presidente em exercício da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
_______________________________________________

Senhor Presidente: 
O Deputado que a subscreve, amparado no que determina o § 1° do 

art. 43 do Regimento Interno desta Casa de Leis, requer, de Vossa Excelência 
prorrogação de prazo por igual período desta Comissão Especial Interna, 
composta pelos Senhores Deputados: George Melo (Presidente); Coronel 
Chagas (Vice-Presidente); e Lenir Rodrigues (Relatora); Joaquim Ruiz (Relator 
Adjunto); e Soldado Sampaio (Membro), criada para analisar e emitir Parecer 
à  Proposta de Emenda à Constituição  nº 001/2017, de autoria Governamental, 
que “Altera o art. 27-A da Constituição do Estado de Roraima”. 

Sala de Sessões, 18 de abril de 2017.
George Melo

Presidente da Comissão

REQUERIMENTO Nº 025   ,  DE 2017
Sua Excelência o Senhor 
Deputado JALSER RENIER 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 

Senhor Presidente,
O Parlamentar que este subscreve, com amparo no art. 153, inciso 

II, art. 192 parágrafo único, inciso I, alínea “b”, c/c incisos XVIII e XVII 
do art. 196, todos do Regimento Interno, requer de Vossa Excelência, após 
ouvir o Plenário, a transformação da Sessão Plenária em Comissão Geral, no 
dia 27 de abril do corrente ano, em horário regimental, para a realização de 
audiência pública conforme aprovado no Requerimento n° 020/2017. 

Sala de Sessões, 18 de abril de 2017.
Deputado SOLDADO SAMPAIO

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO NO 182,  DE 2017
INDICO, nos termos do art. 168, §1º, VI do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima Senhora 
Governadora do Estado, com urgência, a REGULARIZAÇÃO DA 
FALTA DE PROFESSORES NA ESCOLA ESTADUAL NOVA 
ESPERANÇA, localizada na Vila Samaúma, Município de Mucajaí – RR. 

JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica pela preocupante situação em que se 

encontram os alunos da Escola Estadual Nova Esperança, localizada na 
Vila Samaúma, Município de Mucajaí – RR em decorrência da carência 
de professores.

Ressalta-se que a falta de docentes na Escola Estadual Nova 
Esperança tem prejudicado cerca de 320 alunos da região, fato que tem 
causado atraso no cumprimento da grade curricular, prejudicando a 
aprendizagem e a frequência Escolar.

Ademais, além de comprometer a formação educacional, a 
falta de professores na rede pública de ensino tem como consequência a 
disseminação do desinteresse entre os alunos, que deixam de frequentar 
regularmente a escola, senão abandonam os estudos antes da conclusão da 
formação.

Ademais, vale ressaltar, ainda, que o Governo do Estado dispõe 
de recursos suficientes para promover um ensino de qualidade, mantendo 
um bom funcionamento das unidades escolares, com estrutura física 
adequada e professores capacitados. 

É necessário, desta forma, que o Governo do Estado de Roraima 
adote as providências necessárias, com a maior urgência possível, a fim 
de convocar profissionais da educação para o preenchimento das vagas de 
docentes em aberto, dispensando às escolas do interior do Estado a mesma 
atenção que é dada às Escolas da Capital.

Palácio Antonio Martins, 17 de abril de 2017.
MASAMY EDA

Deputado Estadual
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Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria 
de Estado da Fazenda- SEFAZ, Crédito Suplementar, no valor global de 
R$ 438.347,52 (quatrocentos e trinta e oito mil, trezentos e quarenta e sete 
reais e cinquenta e dois centavos), para reforço de dotações constantes da 
Lei Orçamentária vigente.” Em oportuno a referida retirada, fundamenta-se 
pela perda do objeto dos Projetos de Lei em epígrafe.

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 12 de abril de 2017.
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 27 DE 12 DE ABRIL DE 2017
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ES- TADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS

Venho respeitosamente requerer as Vossas Excelências, com 
fulcro no Artigo 194, inciso V e Artigo 210 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, a retirada de tramitação dos 
seguintes Projetos de Lei: 

1- Projeto de Lei nº 002/2017 relativo à Mensagem 
Governamental nº 04, de 09 de janeiro de 2017 que “Dispõe sobre a 
extinção da Secretaria de Estado de Relações Institucionais – SERI e dá 
outras providências;” 

2- Projeto de Lei nº 003/2017 relativo à Mensagem Governamental 
nº 08, de 09 de janeiro 2017 que “Transforma a remuneração por subsídio 
dos Diretores das Autarquias, Fundações, Empresas Públicas e Sociedade 
de Economia Mista da Administração Indireta do estado de Roraima, em 
Cargo de Natureza Especial de Direção Técnica Superior - CNEDTS-I e dá 
outras providências;” 

3- Projeto de Lei nº 030/2017 relativo à Mensagem 
Governamental nº 18, de 22 de março de 2017 que “Altera os Artigos 1º, 
2º, 3º, 4º, 6º, 7º e 8º, da Lei Delegada nº 11, de 16 de janeiro de 2003, que 
“Dispõe sobre a criação da Secretaria de Estado de Articulação Municipal e 
Política Urbana e dá outras providências, para transformá-la em Secretaria 
de Estado das Cidades – SECID;” 

4- Projeto de Lei Complementar nº 002/2017 relativo à Mensagem 
Governamental nº 05, de 9 de janeiro 2017 que “Dispõe sobre a fusão da 
Fundação Estadual do Meio Ambiente e Recursos Hídricos de Roraima – 
FEMARH e do Instituto de Amparo à Ciência, Tecnologia e Inovação do 
Estado de Roraima - IACTI, com a transformação em Fundação Estadual 
do Meio Ambiente, Ciência, Tecnologia e Recursos Hídricos de Roraima – 
FEMACTERH e dá outras providências;” 

5- Projeto de Lei Complementar nº 003/2017 relativo à 
Mensagem Governamental nº 06, de 9 de janeiro 2017 que “Dispõe sobre 
o percentual pago pelo exercício de Cargo em Comissão aos servidores 
efetivos da Administração Direta e Indireta do Poder Executivo Estadual;” 

6- Projeto de Lei Complementar nº 004/2017 relativo à 
Mensagem Governamental nº 07, de 9 de janeiro 2017 que “Dispõe sobre a 
extinção da Universidade Virtual de Roraima - UNI- VIRR, com absorção 
de suas competências pela Secretaria de Estado de Educação e Desporto - 
SEED, através da criação do Centro de Educação à Distância de Roraima 
- CEDIRR e dá outras providências.” A referida retirada se faz necessária, 
para que o Governo do Estado de Roraima possa realizar as adequações 
pertinentes para o aperfeiçoamento dos Projetos de Lei descritos em linhas 
pretéritas.

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 12 de abril de 2017.
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA QUINGENTÉSIMA NONAGÉSIMA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO TERCEIRO 
PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA LEGISLATURA DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas do dia dezoito de abril de dois mil e dezessete, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima quingentésima 
nonagésima Sessão Ordinária do quinquagésimo terceiro período 
legislativo da sétima legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em 
nome do povo roraimense, o Senhor Presidente em exercício, Deputado 
Chico Mozart, declarou aberta a Sessão, solicitando ao Senhor Segundo-
Secretário, Deputado Marcelo Cabral, proceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou 
ao Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Naldo da Loteria, proceder à 
leitura do Expediente. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
Ofício nº 080, de 12/04/17, do Conselheiro - Presidente do TCERR, 

INDICAÇÃO NO 183,  DE 2017
INDICO, nos termos do art. 168, §1º, VI do Regimento 

Interno da Assembleia Legislativa de Roraima, a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado, que promova, com urgência, a 
REGULARIZAÇÃO DO SERVIÇO DE LIMPEZA DA ESCOLA 
ESTADUAL PROFESSORA MARIA DAS NEVES REZENDE, 
localizada no bairro Asa Branca, nesta Capital.

JUSTIFICATIVA
Tal indicação se justifica pela preocupante situação em que 

se encontram os alunos da Escola Estadual Professora Maria das Neves 
Rezende, considerando que a Escola não tem passado por limpeza e 
manutenção adequada pela falta de profissionais desta área. 

Ressalta-se que a Escola não possui zeladores, tampouco 
materiais básicos de limpeza, fato que obriga os próprios alunos a 
realizarem a limpeza das salas e banheiros, para que possam dispor de um 
ambiente limpo e confortável.

Percebe-se que é inadmissível que uma instituição de ensino 
submeta os alunos à realização de serviços de limpeza, quando o seu 
objetivo precípuo é promover uma educação de qualidade.

Ademais, vale ressaltar que o Governo do Estado dispõe de 
recursos suficientes para promover um ensino de qualidade, em ambientes 
saudáveis e confortáveis, já que parte das suas receitas são obrigatoriamente 
vinculados à educação básica, por expressa disposição da Constituição 
Federal.

É necessário, desta forma, que o Governo do Estado de Roraima 
adote as providências necessárias, com a maior urgência possível, a fim 
de proceder a regularização dos serviços de limpeza na Escola Estadual 
Professora Maria das Neves Rezende, contratando profissionais e 
disponibilizando materiais de limpeza, a fim de garantir um ambiente 
saudável e confortável aos nosso alunos.

Palácio Antonio Martins, 17 de abril de 2017.
MASAMY EDA

Deputado Estadual

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 25 DE 12 DE ABRIL DE 2017
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS

Venho respeitosamente, comunicar as Vossas Excelências, nos 
termos do Artigo 33, inciso XIV, da Constituição do Estado de Roraima, a 
ausência do País para tratar de interesse particular, no período de 16 a 25 
de abril de 2017, ou entendendo esta Colenda Casa Legislativa, requerer 
autorização para referida ausência em cumprimento ao que disciplina o 
Artigo 59, da Constituição do Estado de Roraima.

Em oportuno, solicito que o referido pedido tramite em regime 
de urgência.

Palácio Senador Hélio Campos/RR, 12 de abril de 2017.
SUELY CAMPOS

Governadora do Estado de Roraima

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 26 DE 12 DE ABRIL DE 2017
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS DEPUTADAS ESTADUAIS

Venho respeitosamente requerer as Vossas Excelências, com 
fulcro no Artigo 194, inciso V e Artigo 210 do Regimento Interno da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, a retirada de tramitação dos 
seguintes Projetos de Lei: 

1- Projeto de Lei nº 132/2016 relativo à Mensagem 
Governamental nº 108, de 26 de outubro de 2016 que “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor da Secretaria 
de Estado da Infraestrutura - SEINF, Crédito Suplementar no valor global 
de R$ 296.721,40 (duzentos e noventa e seis mil, setecentos e vinte e um 
reais e quarenta centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente;” 

2- Projeto de Lei nº 160/2016 relativo à Mensagem 
Governamental nº 134 de 19 de dezembro de 2016 que “Autoriza o Poder 
Executivo a abrir ao Orçamento Fiscal do Estado, em favor das Operações 
Especiais, Crédito Suplementar no valor global de R$ 16.343.538,09 
(dezesseis milhões, trezentos e quarenta e três mil, quinhentos e trinta e 
oito reais e nove centavos), para reforço de dotações constantes da Lei 
Orçamentária vigente;” 

3- Projeto de Lei nº 161/2016 relativo à Mensagem 
Governamental nº 135, de 19 de dezembro de 2016 que “Autoriza o Poder 
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infelizmente não se pode dar essa segurança, pois, a todo momento, as 
pessoas são sobressaltadas com mais e mais demarcações e ampliações de 
terras indígenas. Informou também que o Ministério Público Federal 
moveu uma ação e a Justiça deferiu para que a Funai, em cinco anos, 
conclua o processo de demarcação de terras indígenas e esse ato está 
atingindo as pessoas que moram na região do Anzol e Serra da Moça, com 
mais de 500 propriedades rurais de pessoas que vivem lá há muito tempo 
e nunca viram um índio transitando naquela região. Entende o Parlamentar 
que esses índios são usados como massa de manobra pelo CIR e por 
outras entidades ou ONGs que visam seus próprios interesses. Sobre o 
Linhão de Tucuruí, disse que existem pessoas ligadas à Funai que 
impedem a construção desse Linhão e, por causa disso, o roraimense 
convive com uma energia de má qualidade. Ressaltou que essas ONGs 
são criadas para captar recursos do Governo Federal e depois dificultar a 
chegada de benefícios neste Estado. De acordo com o senhor parlamentar 
há boatos de que essas entidades querem 300 milhões de reais para 
permitir a passagem do Linhão na área indígena Wamiri-Atroari, e, se isso 
for verdade, está na hora de dar um basta nessas questões. Finalizou 
dizendo que esta Casa precisa se manifestar, de forma veemente, sobre 
essa questão para dar condições para que este Estado se desenvolva 
economicamente, pois sem segurança jurídica as pessoas não irão investir 
e contribuir para que haja desenvolvimento. ORDEM DO DIA: O 
Senhor Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e 
votação, em segundo turno, do Projeto de Resolução Legislativa nº 09/17, 
que “altera o disposto no caput do art. 34 do Regimento Interno deste 
Poder e dá outras providências”, de autoria da Mesa Diretora. Discussão 
e votação, em primeiro turno, do Projeto de Lei Complementar nº 004/16, 
que “autoriza o Poder Executivo a prorrogar, por mais 60 (sessenta) dias, 
o prazo da licença por motivo de doença em pessoa da família, de que 
trata o § 2º do art. 80 da Lei Complementar nº 053, de 31 de dezembro de 
2001, concedida aos servidores públicos civis do Estado de Roraima, e dá 
outras providências”, de autoria dos Deputados Masamy Eda, Lenir 
Rodrigues e Francisco Mozart. Discussão e votação, em turno único, do 
Projeto de Lei nº 050/15, com apenso dos Projetos de Lei nº 054/15 e 
055/15, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção do tipo sanguíneo 
e fator RH nas cédulas de identidade e carteira de habilitação emitidas no 
Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do Deputado 
Masamy Eda; Requerimento nº 022/17, de autoria do Deputado Soldado 
Sampaio, que “requer realização de audiência pública para o dia 24 de 
abril do corrente, às 15 horas, para tratar dos seguintes temas: a) as 
condições precárias de trabalho dos comerciantes de aves nas feiras de 
Boa Vista; b) a necessidade de regulamentação do serviço de abatimento 
de aves na área urbana no âmbito municipal e/ou estadual e seus efeitos 
para o abastecimento estadual; e, c) possíveis atuações políticas e 
legislativas no âmbito do Estado de Roraima visando a solução do 
problema”; Requerimento nº 023/17, de autoria Deputado Soldado 
Sampaio, que “requer prorrogação de prazo, por igual período, para a 
Comissão Especial Interna criada através da Resolução nº 037/16, para 
analisar e emitir parecer à Proposta de Emenda à Constituição nº 011/16. 
Dando prosseguimento, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-
Secretário proceder à leitura do Projeto de Resolução Legislativa nº 
009/17, que, colocado em discussão e votação em segundo turno, foi 
aprovado por 17 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 
Em seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 
proceder à leitura do Projeto de Lei Complementar nº 004/16, que, 
colocado em discussão e votação em primeiro turno, foi aprovado por 17 
votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Continuando, o 
Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à 
leitura do Projeto de Lei nº 050/15, que, colocado em discussão e votação 
em turno único, foi aprovado por 16 votos favoráveis, nenhum contra e 
nenhuma abstenção. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor 
Primeiro-Secretário proceder à leitura do Requerimento nº 023/17, que, 
colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado por unanimidade 
dos deputados presentes. Continuando, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão pelo tempo necessário para que a Comissão de Constituição, 
Justiça e Redação Final possa analisar e emitir parecer à Mensagem 
Governamental de Veto nº 023/17 e ao Projeto de Decreto Legislativo nº 
019/17. Após o tempo estipulado, o Senhor Presidente reabriu a Sessão 
solicitando ao Senhor Primeiro-Secretário proceder à leitura do 
Requerimento nº 022/17, de autoria do Senhor Deputado Soldado 
Sampaio, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado 
por unanimidade dos deputados presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira convidou os membros da 
Comissão de Direitos Humanos, Minorias e Legislação Participativa, para 
uma reunião após o término da Sessão. E, não havendo mais nada a tratar, 
o Senhor Presidente encerrou a Sessão convocando outra para o dia 19, à 

encaminhando Prestação de Contas Anual e do Fundo de Modernização 
do TCE/RR – Exercício de 2016. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 
Indicação s/nº, de 10/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao 
Governo do Estado, para adoção de providências em relação à situação de 
abandono da antiga sede da Secretaria do Trabalho e Bem-Estar Social, 
conhecida como “Clube Eterna Juventude”, localizada na Av. Nazaré 
Filgueiras, bairro Pintolândia; Indicação s/nº, de 17/04/17, do Deputado 
Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para regularização 
da falta de professores na Escola Estadual Padre José Monticone, 
localizada no Município de Mucajaí – RR; Indicação s/nº, de 17/04/17, do 
Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do Estado, para 
regularização da falta de professores, bem como do material didático e 
merenda escolar na Escola Estadual Manoel Agostinho Almeida, 
localizada na Comunidade de Campos Novos – Iracema – RR; Indicação 
s/nº, de 17/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo 
do Estado, para manutenção da rede de esgoto da rua Barreto Leite, em 
frente ao Terminal de Ônibus e Lotação, localizado no centro desta 
Capital; Indicação s/nº, de 17/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da Estrada do 
Passarão, que dá acesso ao Município de Uiramutã – RR; Indicação s/nº, 
de 17/04/17, do Deputado Masamy Eda, encaminhando ao Governo do 
Estado, para reforma e regularização do serviço de limpeza da Escola 
Estadual Maria Nilce Macedo Brandão, localizada no bairro Cauamé, 
nesta Capital; Indicação s/nº, de 17/04/17, do Deputado Masamy Eda, 
encaminhando ao Governo do Estado, para realização de manutenção nas 
ambulâncias do Serviço de Atendimento Móvel de Urgência (SAMU), em 
operação no Município de Alto Alegre – RR; Requerimento s/nº, de 
17/04/17, do Deputado Soldado Sampaio- Presidente da Comissão 
Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 037/16, requerendo 
prorrogação de prazo por igual período para seu funcionamento; 
Memorando nº 041, de 12/04/17, do Deputado Chico Mozart, justificando 
sua ausência na Sessão Plenária do dia 11 de abril do corrente ano. 
DIVERSOS: Ofício nº 227, de 11/04/17, do Instituto de Previdência do 
Estado de Roraima – IPER, convidando a participar da assembleia de 
apresentação da Gestora Brasil Plural a ser realizada no dia 18/04/17, às 
09h:30min., no auditório do Ministério Público de Roraima; Ofício nº 
129, de 12/04/17, da Secretaria de Estado do Planejamento e 
Desenvolvimento - SEPLAN, informando celebração do Convênio nº 
01/2017/GER/SECULT/Município de Bonfim, que tem por objeto a 
realização do Projeto “XXVII Festejos de Bonfim”. GRANDE 
EXPEDIENTE: O Senhor Deputado George Melo iniciou seu 
pronunciamento reportando-se à CERR, destacando que os problemas da 
empresa já poderiam ter sido resolvidos, mas o governo, numa clara 
demonstração de falta de compromisso, não toma nenhuma providência, 
inclusive com relação às turbinas da Usina de Jatapu, que já deveriam ter 
sido substituídas para resolver a questão de energia na região sul do 
Estado. De acordo com o Senhor Deputado, enquanto o governo alega 
não ter recursos para indenizar os servidores da CERR, nomeia, 
desnecessariamente, duas pessoas para serem interventoras junto à 
ELETRONORTE, com um custo de cento e cinquenta mil reais mensal. 
Continuando, falou que em meio a tantas crises, ao invés do governo 
tentar amenizar a situação, uma vez que falta desde o remédio até 
alimentação nos hospitais, o governo ainda contrata um jato de última 
geração para fazer as viagens da família Campos. Prosseguindo, 
manifestou-se arrependido de ter votado favorável ao projeto que isenta o 
ICMS do querosene, destacando que se trata de uma ação exclusiva da 
Governadora para beneficiar seus familiares e agregados e sugeriu ao 
Vice-Governador que cancele o contrato da aeronave, mesmo sabendo 
que a Governadora, ao voltar de viagem, vai contratar novamente. 
Finalizou manifestando sua indignidade com o descaso e a falta de gestão 
do governo, destacando que até agora as escolas do interior do Estado 
estão fechadas e aqueles alunos estão à mercê da sorte. O Senhor 
Deputado Coronel Chagas reportou-se à questão da demarcação de terras 
indígenas no Estado de Roraima, informando que, por determinação da 
Justiça, a FUNAI pretende demarcar mais áreas em Roraima. Manifestou-
se contrário a essa demarcação e afirmou ser Roraima o Estado que mais 
contribui para a questão indígena e ambiental por ter 33 terras indígenas 
demarcadas, correspondendo a 49% de sua área territorial. Sobre a 
questão ambiental, disse que há cinco parques nacionais, com áreas de 
preservação permanentes da União demarcadas, elevando de 49% de sua 
área territorial para cerca de 88%, tendo uma sobra de 12% para o setor 
produtivo, sendo que, dentro desses 12%, tem que ser preservado ainda 
80%, somando então pouco mais de 3 ou 4% de toda a área territorial do 
Estado para a produção e geração de emprego e renda. Na opinião do 
Senhor Deputado, é preciso dar segurança jurídica aos produtores e ao 
povo de Roraima, que essas terras não serão mais mexidas, mas 
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dos outros Deputados.
A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues. Acolho o requerimento 
do Senhor Deputado Francisco Mozart e coloco a Ata em discussão. Não 
havendo quem queira discutir, está em votação. Declaro aprovada a Ata 
da reunião anterior.
III-EXPEDIENTE: A Senhora Deputada Lenir Rodrigues– Atendendo 
ao oficio nº 370/2016, que tem o seguinte teor, Boa Vista, 01 de novembro 
de 2016 do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima. 
Excelentíssima Senhora Lenir Rodrigues, Deputada Estadual, Presidente 
da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. 
Senhora Deputada às entidades médicas assim representadas por esta 
Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima e pela Diretoria do 
Sindicato dos Médicos de Roraima, convido Vossa Excelência Presidente 
da Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa e demais Deputados 
que compõe a referida Comissão para uma reunião conjunta entre essas 
entidades medicas e a Comissão de Saúde da Assembleia Legislativa 
de Roraima para ocorrer na próxima quinta-feira, dia 03/11/2016, às 
09:00, atenciosamente, Dra. Blenda Avelino Garcia, Presidente do 
CRM/Roraima; Dr. Samir de Araújo Xaud, Presidente do Sindicato 
dos Médicos de Roraima. Senhores e Senhoras e Senhores Deputados, 
bom dia. Vamos atender o pedido do CRM/Roraima e do Sindicato e 
registramos a presença dos seguintes participantes: Deputado Chico 
Mozart, Deputado Evangelista Siqueira, está faltando ainda o Deputado 
Mecias de Jesus e o Deputado Masamy Eda, Dra. Blenda Avelino Garcia; 
Doutor Laerth Macellaro Thomé, Comissão de Assuntos Políticos do 
CRM/Roraima; Doutor Edson Bussard, Comissão de Assuntos Políticos 
do CRM/Roraima; Dra. Elana Faustino, Comissão de Assuntos Políticos 
do CRM/Roraima; Dr. Samir Xaud, Presidente do Sindicato dos Médicos 
de Roraima e Dr. Rennedy Bernadino da Silva , Diretoria-Geral do 
Sindicato dos Médicos – Roraima. Nós solicitamos aos presentes que, ao 
fazerem uso da palavra, usem os microfones, pois esta audiência será 
gravada posteriormente de gravada para fazermos a ata para registro da 
Casa. Neste momento, passo a palavra para a Dra. Blenda Avelino Garcia 
- Presidente do CRM/Roraima, para a sua consideração inicial.
 A Senhora Dra. Blenda Avelino Garcia-Presidente do CRM/
RR–Bom dia a todos, aos Deputados que compõem a Comissão de Saúde. 
Esta é uma reunião Conjunta como diz o ofício, solicitada a princípio, 
pela Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima em conjunto 
com a Diretoria do Sindicato Médico para discutirmos principalmente 
a crise atual do Governo de Roraima especificamente a crise na saúde. 
Nós já estivemos aqui reunidos algumas vezes na apresentação do 
orçamento do SESAU, mais especificamente vemos a saúde e todo seu 
funcionalismo, incluindo a classe médica, sofrendo com os atrasos de 
salários. Antes nos recebíamos dia 31, depois passou para o dia 05, depois 
passou para o dia 10, depois passou para dia nenhum, embora tivesse 
sido, agora recentemente depois de nossa solicitação, estamos há duas 
semanas tentando marcar essa reunião, o Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima, bem recentemente, obrigando o Estado, mas nós sofremos 
um outro grande problema. Temos 801 médicos inscritos ativos no CRM/
Roraima, mais de 1700 inscritos mas dessas 801 ativos, 625 médicos são 
cooperativados, uma quantia muito pouca a grande maioria dos efetivos 
também são cooperativados, porque a renda, realmente, tem que ser 
complementada e além da renda, principalmente se nós ficássemos só na 
nossa carga horária efetiva não seria coberta nenhuma escala de serviço 
nem de Hospital Geral, nem de Hospital Coronel Mota, nem do interior. 
Então são 625 cooperativados e diante disso a gente vive um grande 
problema, só dia 31 de outubro foi pago salário da cooperativa do mês de 
setembro. Então, nós estamos hoje no dia 03 de novembro e não temos a 
menor ideia de quando será pago o salário. Na verdade, o de agosto que 
foi pago dia 31 de outubro, não temos ideia de quando vai ser pago o de 
setembro. Então, já comeram 1 mês de salário, pois o último recebido 
foi o de agosto no dia 31 de outubro. Então, setembro e outubro sem a 
menor perspectiva de receber, mas realmente nenhum colega abandonou 
nenhum serviço, enquanto os concursados receberam. 
 O Senhor Dr. Laerth Macellaro Thomé–Comissão de 
Assuntos Políticos do CRM/Roraima–O Estado repassa o recurso para 
a cooperativa pagar, na verdade são recursos do Estado, é um serviço 
terceirizado. A Senhora Dra. Blenda Avelino Garcia-Presidente 
do CRM/RR. O único contrato com a COPEBRAS é com a SESAU até 
onde nós sabemos, então esse repasse provavelmente está sendo feito, 
mas para os servidores e os médicos não está sendo feitos. Então o 
último salário feito foi em agosto. O Senhor Deputado 
Evangelista Siqueira– Vocês têm essa ciência que o repasse está sendo 
feito regularmente? O Dr. Samir Xaud-Presidente do Sindicato dos 
Médicos de Roraima. A certeza não, porque o repasse é de outra fonte. 
Então, eles não conseguem repassar com o Estado essa, é a desculpa 

hora regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Flamarion 
Portela, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jânio Xingú, 
Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy 
Eda, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, 
Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

DAS COMISSÕES

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

REALIZADA NO DIA 01 DE NOVEMBRO DE 2016.
Ao primeiro  dia do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às 
dez horas e cinquenta e três 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, Francisco Mozart e Masamy Eda. Ausentes os Senhores 
Deputados Mecias de Jesus e Evangelista Siqueira: Abertura: Havendo 
“quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a reunião, 
solicitou à secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado Francisco Mozart, 
foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, 
com antecedência, a todos os Membros da Comissão para conhecimento 
do seu teor. Colocada em discussão e não havendo nenhuma retificação 
por parte dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada pelos 
Senhores Membros presentes na Reunião. Expediente: Não houve. 
Prosseguindo, a  Senhora Presidente comunicou aos Membros da Comissão 
que se encontravam presentes  os senhores representantes do Sindicato 
dos Profissionais de Enfermagem do Estado de Roraima-SINDPRER, e 
informaram que o Governo do Estado continuava descontando na folha 
de pagamento os salários  dos Profissionais de enfermagem. A Senhora 
Presidente solicitou aos Membros da Comissão  opinarem sobre os 
procedimentos que a Comissão deveria tomar para ajudar a resolver  a 
situação.  O Senhor Deputado Francisco Mozart, em Questão de Ordem, 
disse que seria favorável à convocação do Secretário de Saúde para 
explicação nesta Comissão. O senhor  Deputado Masamy Eda concordou 
com o posicionamento do Deputado Francisco Mozart e disse que o 
Secretário deveria ser convocado o mais depressa possível para resolver 
a situação dos Profissionais de enfermagem. Dando continuidade, a 
Senhora Presidente determinou à assessoria da Comissão  que fizesse 
um memorando ao Presidente desta Casa Legislativa, Deputado Jalser 
Renier, solicitando que ele convocasse  o Senhor Secretário de Estado da 
Saúde para prestar esclarecimentos sobre a situação dos Profissionais 
de enfermagem. Encerramento: A Senhora Presidente, não havendo mais 
nada a tratar, agradeceu a presença de todos e declarou encerrada a reunião 
às onze horas. E para constar, eu, Valnéia da Silva Gutierre, Secretária 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora 
Presidente e encaminhada à publicação.

Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
EDUCAÇÃO, CULTURA DESPORTOS E SAÚDE.
REALIZADA NO DIA 03 NOVEMBRO DE 2016.

Aos três dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às nove 
horas e vinte e seis minutos, na sala de reuniões nos altos do 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, 
Evangelista Siqueira e Francisco Mozart. Ausente o Senhor Deputado 
Mecias de Jesus. Por determinação da Presidência da Comissão, a Ata 
será transcrita na íntegra.
I-ABERTURA DA REUNIÃO:
A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues-Solicito à secretaria 
desta Comissão que proceda verificação de quórum regimental, 
havendo quórum regimental sob a proteção de Deus e em nome do povo 
roraimense, dou por aberta a reunião extraordinária da Comissão de 
Educação, Cultura, Desporto e Saúde,  
II- LEITURA DA  ATA:
O Senhor Deputado Francisco Mozart - Senhora Presidente, eu peço a 
dispensa da leitura da Ata da reunião anterior, que é de conhecimento 
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questão não é tão superficial, não é só a parte salarial que está envolvida 
na questão, e qualquer um de nós pode precisar de uma assistência 
médica de urgência, de uma hora para outra vocês podem ter certeza 
que ela vai ser o que vocês esperavam, naturalmente estamos falando de 
pessoas que tem um poder aquisitivo melhor, que pode utilizar as outras 
redes, assistências secundárias, mas na assistência pública a nossa 
população não é só no Estado, é no Município também. Portanto acho 
que essa situação merece um pouco mais de atenção do nosso Legislativo 
no sentido de fiscalizar, o CRM está aberto para essa discussão, da mesma 
forma como estamos vindo aqui hoje, vocês podem nos consultar no 
conselho, lá temos lugares para receber, conversa privada, assuntos que 
tem que ser sigilosos vamos tratar de forma sigilosa, de forma de não 
criar um espetáculo circense, para não alimentar mais essa fogueira da 
discórdia, mas uma conjunção de ideias que possa realmente resolver e 
sanar esses problemas. É neste sentido que nós estamos aqui, se alguém 
discordar pode colocar a sua colocação, obrigado. A Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues–Doutor Edson, enquanto a Comissão, nós já 
fizemos visitas técnicas ao HGR, Maternidade, Pronto Socorro, fizemos 
diligências também, aquela de surpresa e verificamos e analisamos 
atas e relatórios técnicos aqui das nossas equipes, que quando houve a 
diligência, quando ocorre de surpresa, não estava arrumadinho, estava 
diferente, os banheiros não estavam limpos. Então, sempre que nós 
estamos indo, inclusive a diligência que nós fizemos sem avisar os meios 
de comunicação, na verdade é que tem um plantão do Governo aqui 
dentro da Assembleia que qualquer coisa que acontece, a TV Roraima 
é muito ligada ao Governo, então até a TV Roraima aparece, mas não 
tem nenhum interesse de mostrar nenhum trabalho da Assembleia, 
e nós sempre procuramos fazemos fazer pirotecnia. O mais antigo 
aqui na nossa Comissão é só o Deputado Mecias, e aqui ele quase não 
participa, já nós quatro, o Deputado Massamy, Deputado Evangelista, 
Deputado Chico Mozart e eu, somos muito diligentes e firmes na 
participação, vamos sempre juntos. Para o senhor ter uma ideia no ano 
passado nos tivemos 31 reuniões ordinárias na nossa Comissão, fora as 
extraordinárias, fora as diligências, fora as visitas, e assim nós estamos 
fazendo tudo meio quieto. Quando a gente verifica nas nossas análises 
processuais que houve superfaturamento, pagam às terceirizadas mas 
e as terceirizadas não pagam os servidores. Nós não temos o poder de 
mandar no executivo, nós temos o poder de fiscalizar a execução do 
orçamento público e por consequência a execução da política pública, 
isso em nível interpretativo, porque, literalmente a nossa função é 
elaborar Leis, acompanhar e fiscalizar a execução do orçamento público. 
Então, interpretando nós achamos que nós temos sim que fiscalizar lá 
na ponta, e nós temos feito relatórios e os encaminhamos. A Dra. Blenda 
viu que nós chamamos sempre o Ministério Público da Saúde para estar 
presente, acompanhando. A gente não faz sem a presença do Ministério 
Público Estadual as nossas reuniões. Então, eu acho que será muito 
importante fazermos uma escuta qualificada de vocês que tem expertise 
na área, eu sou professora e Defensora Pública, Evangelista é professor, 
ele também trabalha na área de educação na Universidade Fares. Nós 
escolhemos ir para a Comissão de Educação, Cultura, Desporto e Saúde, 
mas nós não temos essa expertise na Saúde, é muito importante vocês nos 
deram a visão de funcionamento.    
 O Senhor Doutor Edson Bussard–Comissão de Assuntos 
Políticos do CRM/RR– Eu faço parte da equipe de fiscalização do 
conselho já há algum tempo. Se a gente começar a mostrar para vocês a 
situação das unidades de saúde do Estado todo, eu comecei a fazer 
fiscalização lá no Entre Rios que eu já conhecia. Então, nós viemos da 
divisa do Pará andando pelo Estado todo, nós fizemos, a Dra. Blenda está 
de testemunha, até fiscalização do SAMU que não estava na obrigação do 
Conselho Federal de Medicina a executar, isso é uma tarefa que o 
Conselho Federal de Medicina nos atribui para que executemos aqui no 
Conselho Regional. É assombroso, se vocês tivessem conhecimento, 
estamos fazendo uma estatística para mais tarde entregar para vocês, 
vocês vão ver que é o Estado todo, nos Municípios está tudo depauperado, 
é um verdadeiro absurdo. Você, caso sofrer um acidente daqui para lá em 
um lugar desses do interior, não vão ter laringoscópio para pôr uma 
câmera dentro do seu pulmão, dentro da sua traqueia para ventilar. 
Então, é um negócio assim absurdo o que se faz com o dinheiro da Saúde 
no Brasil, não estou falando Roraima, pois não gosto de me sentir pobre 
e coitadinho. Assim é no Brasil inteiro, minha filha trabalha no Rio de 
Janeiro, do plantão em favelas e sabe como é a situação, mas eu estou 
interessado em resolver o nosso problema aqui, não são diligências, são 
fiscalizações que seguem roteiro, são normas do Conselho Federal de 
Medicina, do que tem que ter em um posto de saúde para que a pessoa 
tenha um atendimento digno. Nós temos isso tudo bonitinho do Estado de 
Roraima, segundo a Dra. Blenda, nós somos o Estado que mais fiscalizou 

que eles dão para a gente, mas sempre após o pagamento do Estado, 
de 5 a 10 dias úteis saia o pagamento da cooperativa. Hoje não, hoje 
não temos previsão de receber esse pagamento. Estive conversando com 
secretário de saúde, tentando fazer um intermédio e houve até um início 
de movimento para paralisação médica. Não sei se vocês tomaram ciência 
disso, mas a gente ainda está com a assessoria jurídica correndo com os 
trâmites jurídicos nós não paramos ainda. A última conversa que eu tive 
com ele foi que não tinha data certa para pagamento da cooperativa. 
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira–Somente no caso dos 
cooperativados, os concursados receberam? 
 O Dr. Samir Xaud- Presidente do Sindicato dos Médicos 
de Roraima– Os concursados receberam com pequeno atraso, mas 
receberam. 
 O Senhor Deputado Francisco Mozart – Já foi buscado uma 
conversa com o representante da cooperativa, da COPERBRAS? 
 O Dr. Samir Xaud-Presidente do Sindicato dos Médicos de 
Roraima–Sim, e ele fala a mesma coisa, que eles dependem do repasse do 
Estado para pagarem os nossos proventos. 
 O Dr. Laerth Macellaro Thomé– Comissão de Assuntos 
Políticos do CRM/Roraima – E aí, Senhor Deputado, me perdoe a 
intervenção, eu peço a palavra, pode ser Senhora Presidente? Eu penso, 
como esta Casa é do povo, assim está ali no seu emblema, ela pode 
oficializar os órgãos de fiscalização para que em tempo hábil informe 
aos Senhores Deputados qual o cronograma de pagamento porque 
ai fica sanado o fato de que quando foi pago, qual é o cronograma de 
planejamento que os senhores terão em tempo hábil, e que sejam oficiais 
essas informações. Agradeço a atenção.  
 O Senhor Deputado Francisco Mozart – Esta Comissão, 
Doutor, não é por fazer parte dela, mas é a que mais trabalha, até porque 
nossos temas são os mais complexos, como é educação, saúde, cultura 
e desporto. E, recentemente, fizemos vários convites ao secretário de 
saúde para esclarecimento às classes dos enfermeiros que paralisaram e 
tiveram seus salários descontados. Na oportunidade esta Casa convocou 
o Senhor Secretário e eu tenho certeza que, em relação à cooperativa, não 
será diferente, nos atenderemos ao asseio de vocês. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–A palavra está 
franqueada.
 O Senhor Doutor Edson Bussard–Comissão de Assuntos 
Políticos do CRM/RR-Bom dia a todos, o CRM/Roraima não tem esse 
caráter de fazer reivindicação de salários, condições de trabalho. Isso 
é mais tradicional que os sindicatos façam, a Deputada conhece bem 
essa linha de pensamento, sabe que isso é uma atribuição sindical. O 
conselho pelo fato do nosso sindicato ser ainda bastante fragilizado e 
ter assim uma tradição do ABC, vamos dizer assim, nós apoiamos por 
questões éticas mesmos, as condições de trabalhos. Os profissionais de 
saúde, de modo em geral, ficaram sem receber. Há uma coisa, segundo 
acho, a Assembleia Legislativa de Roraima deveria prestar mais atenção,  
em minha opinião, a questão do vínculo precário, no qual o servidor 
público da saúde é manipulado praticamente a vínculo precário há anos, 
e a gente ver que esse vínculo precário traz um prejuízo tremendo para 
a assistência à saúde no nosso Estado, seja ele de médico, seja ele de 
enfermeiro, seja ele de toda a cadeia de funcionários que são necessários 
para que as pessoas tenham uma assistência  à saúde de forma correta. 
Então, essa precariedade do vínculo leva a uma fragilização, inclusive, 
das próprias ações dos profissionais que, como eles não tem estabilidades 
nenhuma, ate tem um certo receio de participar de alguma manifestação. 
Então só quero dizer isso para mostrar por que o CRM está aqui, isso não 
seria a priori uma função do conselho trabalhar na questão sindical e sim 
no sentido de dar apoio aos profissionais de saúde e que nós não podemos 
deixar de dar, seja ele médico, seja ele enfermeiro, sela ele auxiliar, não 
importa pois os vínculos precários, vocês vão ver, vocês podem fazer 
uma análise disso daí, nós temos muitas informações a respeito dessa 
precariedade em nível nacional, ele já se desviou para outro lugar, foi 
para iniciativa privada etc. Eu acho que essa precariedade do vínculo, 
inclusive, faz com que a nossa questão salarial seja um pouquinho mais 
abusiva a forma como se lida com esse funcionário. Já foi colocado aqui, 
o vínculo empregatício com concurso o pessoal já pagou, já os 625 que 
não tem vínculo definitivo estão sem receber e você vai suportando isso 
que está, isso é quase uma forma de torturar as pessoas, pois, elas têm 
uma série de compromisso. Eu quero deixar isso muito claro que o nosso 
apoio ao sindicato é total, porque são coisas extremamente importantes 
com as quais estamos lidando, é a questão da própria sobrevivência, 
eu acho que a Assembleia Legislativa tem um papel muito importante, 
vocês que participam desta Comissão de Saúde, vocês podem nos utilizar, 
usar nossas ferramentas que nós temos de informações. Agora, mais 
recentemente, estamos fazendo grandes fiscalizações para mostrar que a 
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Nadson que é do planejamento dentro da secretaria e foi colocado muito 
claramente que não houve redução de repasse, nem no 1º quadrimestre 
nem o 2° quadrimestre, ele mostra claramente os gráficos: no 1º 
quadrimestre, houve um repasse maior em relação a 2015 e no 2º 
quadrimestre, houve um repasse maior em relação a 2015, ou o que 
houve foram 3 meses de FPE que foram menores, mas houve 3 meses de 
FPE que foram maiores. Então, quando você coloca tudo e faz a média 
percebe que não houve repasse menor, fora que os recursos próprios 
foram repassados maiores todos os meses. As verbas de emendas foram 
maiores que a de 2015 em todos os meses. A verba de repasse federal de 
R$32.000.000,00 do ano passado, está em R$ 34.000.000,00 este ano. 
Então não houve uma correção de 6%, a inflação está de 10%. Então, o 
que se corrigiu na saúde pela inflação? O que se corrigiu? E como eu 
coloquei, não houve aumento salarial, não houve serviços prestados por 
terceirizadas, pelo menos os serviços de saúde, os serviços das clínicas 
privadas, não houve reajuste da tabela SUS, não houve reajuste da 
contrapartida do recurso próprio do Estado. Então, a inflação foi maior, 
foi 10%, temos a correção dos 6%, mas não teve nem a dos 6%. Então, no 
conselho, quando nós perguntamos ao secretário Paulo, que é o nosso 
presidente, fica claro que não tem repasse menor, se não tem repasse 
maior. Então se nós temos um déficit, nós temos despesas maiores, onde 
está o déficit? Qual foi a despesa que aumentou? Isso a secretaria não 
soube explicar no momento, até me dirigi, ao senhor, como secretário, 
não como presidente, houve aumento na folha, de quantos por cento? 
Temos que chamar os recursos humanos, é impossível você gerir uma 
secretaria, você parcelar salário do servidor e você não saber onde está 
seu déficit, qualquer uma de nossas casas se deixarmos atrasar uma 
energia, no mínimo, foi porque a gente teve algo com a saúde, porque 
alimentação, energia e água a gente paga primeiro. É só seu filho adoecer 
que a gente pega o dinheiro da luz e paga alguma coisa de saúde, que é 
prioridade, mas você não decide deixar de pagar a luz para comprar bolsa 
da Carmen Steffens. O gestor tinha que ter uma explicação naquele 
momento, ele tinha que ter no conselho. Não, o deficit é aqui, o deficit é 
porque tivemos aumento de tantos por cento aqui, determinado por este 
índice nacional, mas nosso o plano é cortar aqui, e aqui e em poucos 
meses, estaremos com as contas em dia, se você não sabe o que é o deficit, 
como você vai saber o que você tem que fazer, onde você tem que cortar. 
E ai quem vai pagar a conta é o servidor. E o que foi feito, cortou o salário 
sem saber qual a torneira que se fecha neste momento. Então, eu acho 
que tem que se cobrar planejamento e gestão. Um grande problema que 
eu vejo em relação à LOA, é que, quando se apresenta uma LOA tanto no 
conselho e aqui na Assembleia, coloca-se assim, serviços terceirizados, 
tantos milhões, folha de pagamento, tanto milhões, mas não se coloca o 
planejado. Então, gostaria de deixar registrado aqui que isso seja 
solicitado pela Assembleia sobre, qual foi o planejado, o que o secretário 
precisa. Então, eu preciso de 200 milhões para pagar a folha de 
pagamento, quanto está sendo proposto, 100 milhões. Então vamos 
esperar que vai ser um caos porque não vai dar para pagar, quanto 
preciso para pagar hoje o serviço terceirizado? Eu preciso de 100 milhões, 
mas está sendo liberados só 50 milhões. Então, no meio do ano vai acabar 
o dinheiro, vamos esperar que isso vai acontecer. E como não se apresenta 
o que é planejado e o que é liberado, então fica sempre esse mesmo 
argumento que não tem dinheiro, porque foi aprovado um valor menor. É 
sempre essa colocação que se faz, se hoje nós pudéssemos aprovar 
orçamentos com transparência. Olha, o orçamento da saúde estimado é 
de 800 milhões, e aí foi aprovado um deficit de 30%. Então, espere 30% 
de aperto na saúde. Uma coisa que eu queria deixar registrados é se a 
gente pudesse trabalhar junto tanto Conselho como na Assembleia na 
apresentação, já houve apresentação da Lei Orçamentária Anual-LOA? 
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Sim, já estamos na fase de 
discussão aqui na Assembleia. Antes da Senhora chegar, eu havia 
comentado aqui com o Dr. Laerth e o Dr. Samir, que há um desleixo com 
a peça orçamentária, que é a nossa vida, é a vida da população de 
Roraima. Falei terça-feira na reunião que eu vou repetir que eu tinha 
contado aqui para eles, informalmente, que o desleixo é tão grande que 
na Mensagem Governamental da Governadora já tem 5 erros de digitação 
e 1 erro ortográfico só na primeira página da Mensagem. Como 
professora, é involuntário, a gente vai lendo mesmo e vai corrigindo não 
é Evangelista? Então, o desleixo é tão grande, não é que a gente seja 
oposição, a Deputada Aurelina colocou na reunião de terça-feira que nós 
tivemos com a SEPLAN algo que eu me filiei a ela e complementei na 
questão da saúde. Vem a mensagem depois e vem o desdobramento da 
peça orçamentária, porque, primeiro, nunca vem junto, precisa a 
Assembleia cobrar e dizer para eles, vocês só mandaram a mensagem, 
vocês não mandaram o orçamento, é gestão. E que nós observamos, aliás 
eu estava comentando antes de vocês chegarem que a SESAU propôs 714 

no Brasil inteiro, quase 90% das unidades de saúde foram fiscalizadas, 
não adianta centrar fogo no Estado só, nas unidades de atenção terciaria. 
Eu sou médico de hospital, me formei em Hospital Universitário, 
trabalhava em enfermaria à beira de leito, já não estou fazendo muito 
mais isso, mas sei o que a gente precisa para cuidar de uma pessoa de 
maneira digna, de maneira descente, se nós não trabalharmos a atenção 
básica do nosso Estado, é difícil o Brasil ter uma cultura hospitalocêntrica 
acha que tudo vai ser resolvido dentro das unidades de atenção terciária 
e não nas primárias, as terciárias estarão sempre lotadas, porque a 
atenção básica não funciona. A gente ver no interior do Estado, os 
médicos que vem de fora enfrentar essa dificuldade de interiorização do 
médico brasileiro é real porque o médico que sai da nossa universidade, 
eu dou aula na Universidade Federal daqui, ajudei a fundar a UFRR em 
93, e em 94 nos botamos a primeira turma, ele não vai ele fica ali um ano 
compra o carrinho dele, desconta aquele monte de dinheiro que ele 
gastou de livro, que a família dele investiu, é um investimento caro que 
sofre para formar um filho médico. Quero dizer, mais se a gente não 
melhorar a atenção básica vai continuar vindo gente grave paras as 
unidades sobrecarregadas que só tem na capital, pois no interior não 
funciona, procura, vai lá no hospital de São Luiz do Anauá, que nem sei 
quem é o Prefeito ou político que está lá. O hospital está fechado, no 
centro cirúrgico não tem nada, os aparelhos que estavam lá dentro 
colocados na época do falecido Ottomar, não tem nem porta no centro 
cirúrgico. Então é um verdadeiro absurdo, ninguém fala nada sobre. 
Nós, como órgão fiscalizador, atrás de cumprirmos as normas, de uma 
certa responsabilidade, um certo respeito para que esses funcionários da 
gestão pública executem sua tarefa de maneira adequada. A gente fica 
com pena de ver aquilo. Tem alguns lugares que deveríamos mandar 
lacrar, mas ai você, conversa com funcionário que está lá, com o usuário, 
ele não vai ter lugar para tomar uma injeção, se ele tiver uma dor, para 
fazer um curativo simples se ele tiver um machucado. Então, eu acho que 
existe uma discrepância muito grande entre os políticos e os gestores 
públicos do executivo que falam a respeito daquilo que eles fazem e 
aquilo que é realmente executado e é oferecido a população. Acho que 
esta Comissão tem uma responsabilidade grande. Nós vamos trazer aqui 
e sentar com vocês para mostrar os dados que o CRM tem a respeito da 
situação calamitosa em que se encontra a área unidade de saúde. Não é 
um lugar ou de outro, e sim de todos os lugares, dificilmente 
encontrávamos uma unidade de saúde adequada, e ai quem é que é 
penalizado? É o pobre do enfermeiro que apanha na cara, a pobre da 
recepcionista que fica aturando desaforo e humilhações por conta 
daquele usuário que vai realmente procurar um serviço, certamente não 
vai encontrar, é médico que é ameaçado e além de tudo, essas pessoas tem 
vínculos precários, quase todos. Então, eu acho que a Assembleia pode se 
debruçar sobre essa tarefa de olhar melhor um pouco sobre o assunto. 
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Com a palavra Dra. Elana. 
A Dra. Elana Faustino-Comissão de Assuntos Políticos do CRM/RR 
Então, só complementando a palavra do Dr. Edson, em relação a presença 
do CRM, eu acredito que a gente discutiu na Comissão de Assuntos 
Políticos, como existe uma dificuldade e até uma questão judicial que o 
CRM não pode estar envolvido em algumas frentes, que seriam próprias 
do Sindicato, mas quando decidimos trazer este assunto, foi porque o 
CRM é responsável pela garantia de assistência, a maior função do CRM 
é garantir o direito do paciente em ser atendido adequadamente, e hoje na 
situação em que nós vivemos, se nós começarmos a perder colegas da 
cooperativa, se os colegas começarem a pedir para sair por conta dessa 
situação que se passa, nós teremos um número menor de médicos na 
assistência. Em um setor que precisa de 5 colegas fazendo plantão 
noturno, como é o da maternidade, muitas vezes, só tem 2, ai sai na mídia 
que a criança nasceu só, que a mãe esperou da noite até de manhã para 
a criança nascer, acaba que o bebê nasceu anoxiado, porque não deu 
tempo de fazer cesárea. E acreditem, existem plantões em que a equipe 
entra às 8horas da noite no centro cirúrgico e sai 3 horas na manhã, 
operando cesárea uma atrás da outra. Então, essa garantia de assistência 
passa pela discussão de salários, passa pela discussão do vínculo, passa 
pela discussão da garantia de manter o profissional prestando o serviço. 
Então, eu acredito que, nesse sentido, o CRM tem sim o dever de estar 
junto com os órgãos controladores, junto com os articuladores das 
políticas para esta conversando sobre a manutenção desse profissional. 
Há algo muito importante que eu queria colocar. É que eu sou 
representante do Conselho Regional de Medicina dentro do Conselho 
Estadual de Saúde e quando houve esse parcelamento salarial e começou 
toda essa dificuldade, enfermagem entrou em greve, teve salário cortado. 
Depois, os médicos começaram a se organizar e pensamos também em já 
sinalizar com greve, e a gente pediu no Conselho Estadual que fossem 
apresentadas as contas da saúde, ouvi a apresentação pelo técnico 
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menos. Então, nós temos que atender essa demanda. O senhor quer usar 
a palavra, Dr. Samir? A nossa reunião não vai poder ser a manhã todos, 
porque nós temos a sessão normal ordinária, vamos ter que descer logo 
para lá, mas se a gente for fazendo as observações pontuais, vamos poder 
avançar muito mais na reunião com o presidente do orçamento.  O Dr. 
Laerth Macellaro Thomé–Comissão de Assuntos Políticos do CRM/
Roraima–O meu objetivo é claro, que o assunto é vasto e permite o 
enfoque de inúmeras naturezas, eu queria passar, mas já ouvi o termo 
expertise que a Comissão tem expertise na Educação, e talvez, pouco 
menos na saúde. Então acrescentarei alguns dados que não são contra o 
que foi dito, mas são um reforço. O CRM, como todos os outros conselhos, 
tem senhora Defensora, não Deputada mas agora senhora Defensora, 
senhores Deputados, tem jurisprudência para garantir a sua participação 
nas lutas por melhores condições de salário e de trabalho, está no código 
de ética. Nós, apesar de reconhecermos que a vanguarda das lutas por 
condições de trabalho e de salário compete ao sindicato, não nos vemos 
alijados dessa responsabilidade, juridicamente a jurisprudência para que 
nós estejamos aqui. Segundo, quando eu venho a esta casa, move-me 
apenas o conceito que aqui é a Casa do Povo e quem tem a força é o povo, 
apesar de que nós brasileiros ainda estamos de concedermos e de termos 
noção da força que temos, os médicos muito mais ainda não tem noção da 
força que tem, se tem uma classe, classe no sentido da relação de trabalho 
e empregador, e mas os médicos não tem consciência da sua força, pelo 
falso humanismo judaico, cristão antigo que dizia que o médico tinha que 
fazer tudo de graça, quando não tem o médico paga a conta, o médico tem 
que levar comida para casa, enfim, tem as mesmas obrigações de todos os 
cidadãos. Outra coisa que me move vir aqui é o fato de que esta Casa, 
apesar de sua independência e de seus aspectos harmônicos, deve pugnar 
por isso a harmonia dos poderes, o que não exclui a sua competência de 
fiscalizar e de ter controle sobre o orçamento do Estado que é uma 
prerrogativa, é uma função, baseado nisso, é que eu apelo aos senhores 
que fiscalizem a questão do orçamento da saúde, não tem ninguém 
ingênuo no Brasil em questão de política. Perdoem-me, a sinceridade, é 
uma questão de quantificar responsabilidades, cada um de nós tem a sua 
responsabilidade, uns mais outros menos. Eu queria dizer, por exemplo, 
ao meu amigo, não sei se especificamente foi o Edson ou não, no serviço 
público não pode haver sigilo, o princípio da publicidade dos atos 
administrativos é uma peça pétrea na administração, não pode haver. 
Então, manda pedaço, não artifícios enganosos para encobrir, fraudes 
não pode haver. Vocês, Senhores Deputados, esta Casa tem a obrigação 
de rapidamente fazer a denúncia política de qualquer ato administrativo 
que não esteja compatível com a moralidade. Este país, mais do que 
nunca, precisa neste momento ter responsabilidade, hierarquia, 
competência para gerir o nosso futuro sob pena de amanhã nos 
naufragarmos, já está entrando água,  temos que contê-la, nós assistimos 
todos os dias volto a insistir e vou finalizar que nós não somos ingênuos, 
podemos parecer, mas não somos, viemos de lutas anteriores e temos 
plena consciência do andamento dessas questões, como ela são 
desenvolvidas, como elas são articuladas e como ela são feitas nem 
sempre para o bem do Estado e muito menos para o bem da nação, coisa 
que se exige agora de cada um do senhores, porque vocês são nossos 
representantes. Nós médicos, e eu me coloco entre eles, somos fracos, 
devíamos estar aqui vendo passo a passo a questão da lei de diretrizes 
orçamentarias, para onde vai o dinheiro. É impossível, como disse a 
senhora presidente, que acha já um déficit em uma peça orçamentária de 
207 milhões de reais enquanto nós não sabemos disso, isso não chega aos 
ouvidos da população, da classe médica, a gente não acompanha. Não 
há, salvo melhor juízo, condição de sobrevivência de uma classe contra o 
seio da sociedade sem que ela participe. Eu não digo nem tomar 
conhecimento, a classe e o povo deveriam participar da peça orçamentária, 
é lá que ele deveria dizer: eu preciso disso, daquilo assado e cozido, não 
pegar um pacote ainda mais um pacote desse tipo mal feito. Vou terminar 
pedindo aos senhores que nos ajudem, e ajudem como fiscalizadores, este 
momento é de atenção, pode haver embate, sim o embate é necessário, 
mas mais do que isso, precisamos somar forças, senhor deputado, com 
olho aberto, quero ver sua propaganda por onde eu passo, olho pequeno, 
é com olho grande. A nação precisa agora de olho grande no sentido de 
alerta, nós precisamos estar alertas para o nosso futuro, ele ri porque eu 
passo por lá na base eleitoral dele e está lá. Então, me perdoe a ousadia. 
Senhores Deputados, Senhora Presidente, Senhora Presidente do meu 
Conselho, Senhor presidente do meu Sindicato e meus colegas aqui 
presentes, façamos um esforço hercúleo para que nos avancemos, é claro 
que todos nós temos as nossas preferências partidárias e nossas relações, 
mas, acima de tudo, está este país, está esse Estado, nós precisamos fazê-
lo grande, forte e respeitoso. 
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Com a palavra o 

milhões, vou arredondar, o Estado colocou 507 milhões, quer dizer só ai 
já tem um deficit da demanda não atendida de 207 milhões. Eu fiz a 
proposta sexta-feira até baseada nas palavras que a Deputada Aurelina 
colocou assim: o que a CODESAIMA está produzindo? Então vamos 
tirar da CODESAIMA, vamos tirar do Legislativo, vamos tirar do 
Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, vamos tirar de todo mundo 
um pouco e pôr aqui, porque o senhor falou que quem tem salários altos 
pode ir para outros lugares, eu tenho UNIMED, mas na hora do pegar 
para capar qualquer um de nós, inclusive a Governadora que teve o pai 
dela foi no HGR que nós vamos, se formos ter um filho de risco é na 
maternidade que nós vamos, é lá que tem UTI, lá é que tem o povo para 
salvar a vida daquela pessoa. Então, aqui em Roraima não existe, vou ter 
dinheiro para voar mas se não der tempo, e se não tiver condições de 
Saúde de você pegar um voo, você vai ter que cair no HGR. Então, todos 
nós, isso é específico entre todos os 24 Deputados que nós devemos dar 
uma atenção especial à saúde, e isso não é conversa de político, não. Na 
terça-feira aqui na reunião gravada, enfrentando um debate com a 
SEPLAN, nós colocamos, o desleixo com a peça orçamentária onde 
colocam milhões para a CODESAIMA que não vai produzir nada, me 
desculpem os servidores da CODESAIMA que trabalham, mas o que é 
mais importante é a saúde. Eu sou da área de educação, mas me preocupo 
mesmo é com a vida, se o menino não estudar, depois tiver greve, repõe a 
aula, vara o ano estudando, mas se a pessoa não tiver saúde, não há 
tempo de salvar, ela morre e acabou. Minha mãe diz que a única coisa 
que não tem jeito é a morte. Então, eu acredito que dá, sim, pedi até para 
pegarem o número do diário oficial para eu dar aos senhores, a LOA já 
está sendo discutida, nós já fizemos as discussões da LOA com os 
prefeitos, que as metas, a não dá mais para colocar metas físicas não 
interessa, porque, tem três momentos, LDO, LOA e PPA. Então, se o PPA 
nasce mal feito, ai já vem descambando tudo mal feito, mas a hora do 
recurso é agora, não interessa se o PPA está malfeito, agora é hora de 
garantirmos o recurso. O CRM, Sindicato tem que cair aqui dentro, esta 
reunião é muito importante, mas é mais importante ainda vocês terem 
uma conversa, que eu possa intermediar junto com nossos colegas, que 
nós estamos fazendo isso. Na reunião com a cultura, o pessoal fala 
cultura não, cultura tira menino da rua, cultura gera emprego e renda, 
cultura faz com que circule inteligência, inclusive, pensar que, às vezes, 
a escola não faz. Então, nós trouxemos o povo da cultura aqui, porque 
não adianta colocarmos o orçamento lá na secretaria de cultura, muitas 
vezes, a gestão não vai nem receber o artista, tem que colocar no fundo, 
onde o artista vai ter acesso, ai vocês terão que estudar essa peça 
orçamentária, para que vocês possam imaginar, não ficando mais no 
fundo, fica melhor para chegar na ponta. Isso tudo é com vocês que tem 
essa expertise. Nós, apesar de estarmos aqui, já explicamos na Comissão 
de Saúde que nós não temos essa vivência. Então se for da educação, é 
nossa praia, mas como é da saúde, a gente tem feito um esforço a mais 
para atender essas demandas, para ouvir os enfermeiros, para ir nos 
hospitais, mas isso porque não é a nossa prática, não é a nossa formação. 
Então, assim de cara na reunião que nós tivemos com a SEPLAN, nós 
estamos tendo várias reuniões sobre a LOA, é a hora do sindicato, não 
precisa ser o CRM, mas o CRM vem junto, seria interessante o sindicato 
vir junto para que a gente marque uma reunião com o Deputado Coronel 
Chagas, Presidente da Comissão de Orçamento, para que não seja só a 
nossa voz, seja da Deputada Aurelina gritando, eu gritando do outro lado, 
que parece antipático ao Poder Público, o Poder Público e os servidores 
de outros órgãos acham que a gente. Estou dizendo que é para tirar desse 
orçamento maravilhoso deles aqui para saúde, mas tem que cortar a 
carne, todos têm que tirar um pouco, e eu digo para vocês que com todos 
problemas que estamos vivendo hoje na Assembleia, o Deputado Jalser é, 
sim, corajoso de tirar do nosso orçamento e jogar para saúde, e ainda 
estar com liderança suficiente para convencer os 24 deputados, mesmo 
com toda situação que nós sabemos que está sendo vivido aqui na 
Assembleia. Então, é uma questão, como ele mesmo diz, o Deputado 
Jalser, ninguém é mais Macuxi que ele, todos nós que somos daqui 
queremos, estando aqui ou não, tendo nascido aqui ou não, nós queremos, 
é como o senhor diz que sua filha está no Rio de Janeiro, mas a gente 
quer resolver o problema é daqui, é aqui que nós estamos vivendo, é aqui 
que todos nós corremos riscos, nossos pais, nossa mãe, nós mesmos. 
Então, eu acredito que é necessário que nós tenhamos uma postura em 
uma outra reunião com o Deputado Coronel Chagas, que é Presidente da 
Comissão de Orçamento e também dirige a Mista, o Relator é o Deputado 
Marcelo Cabral. Então, nós precisamos ter essa reunião, e eu sugiro que 
seja com o sindicato, e o CRM vai acompanhando para superar esses 
gargalos. Nós vamos atender esses requerimentos aqui, no final eu vou 
citar, mas é necessário que também a gente tenha um envolvimento 
agora, neste momento, porque senão vai atrasar, serão 207 milhões a 
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importante para a categoria e que esses 175 concursados que o senhor 
fala em aumentar porque o quadro do Estado assina 60, nós temos 
interesse e vamos discutir com certeza. Obrigado. A Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues–Com a palavra a Dra. Blenda Avelino Garcia. 
A Senhora Dra. Blenda Avelino Garcia-Presidente do CRM/RR. Então, 
resumindo o que todos os colegas médicos aqui falaram sobre o intuito 
desta reunião, a nossa grande preocupação, nos médicos sabemos da 
nossa responsabilidade, sabemos também que tudo é culpa nossa, 
digamos assim quando alguém morre, quando alguém não consegue 
vaga na UTI. Hoje mesmo, o Hospital está lá com a notícia estampada, a 
culpa sempre é do médico, ninguém fala morreu porque o enfermeiro 
falhou, morreu porque o técnico falhou, tudo é o médico, até o nome já 
diz é negligência médica. Quando saiu a greve da enfermagem, falaram 
que era a classe médica. Então, assim, peso em nossas costas é sempre 
árduo demais, eu sei do meu juramento, mas como o Dr. Laerth falou, 
todos nós temos filhos, quem não quer ser atendido por um médico 
atualizado, a gente sabe que isso é quase impossível de se fazer no Estado, 
apesar dos nossos grandes avanços em termo de Universidade Federal, 
mas para qualquer Congresso, nós temos que sair, também existe o mito 
de que todo médico é rico, todo médico ganha muito. Senhores, 20 horas, 
5 mil reais bruto que dá 3 mil e pouco líquido. Pelo amor de Deus, Muitos 
concursados que ganham 3 vezes mais que nós, todos nós sabemos que 
ninguém vive aqui, digamos o máximo de efetividade no Estado, 40 
horas, é como eu falei todos os serviços pararão. Se eu quiser ser só 
concursada, há não. Vou ser só efetiva, todas as escalas do Coronel Mota, 
do Hospital Geral, Maternidade irão fechar. Então, como foi falado, 
somos 175 efetivos, 625 cooperativados e ainda dentro desses 
cooperativados ai se inclui quase a totalidade desses 175, como eu falei, 
para fechar as escalas com vínculo que, na verdade, eu nem classifico 
como precário, é um vínculo que não existe, é uma cooperativa que é um 
grande mal, a meu ver, uma cooperativa que jamais funcionou como 
cooperativa, que cooperativa os associados vão deliberam, decidem, 
escolhem, falam do orçamento da cooperativa e isso nunca foi feito, 
muito menos agora. Então, na verdade não somos cooperativados, nós 
somos empregados sem direito a voto sem direito a decidir nada, e todas 
as vezes que algum colega, digamos, que se rebelou ele sofre duramente, 
como não existe vínculo, no outro mês ele vai lá e o nome dele já está fora 
da escala. Quando ele vai reclamar alguma coisa na cooperativa, no 
outro dia o nome dele está fora. Eu só era cooperativado, não tenho 
nenhum vínculo. Então, essa preocupação do PCCR, é a única classe da 
saúde que não tem PCCR, como vou convencer de fato o meu colega ir lá 
para São João do Boiaçu, para ele ganhar 3mil, não tem uma escola para 
colocar um filho, condições de trabalho zero para ganhar 3 a 4 mil e ficar 
condenado lá. Não é como um juiz que vai para o interior, e em 1 ano e 
meio ou 2 anos ele é promovido e o outro vai para lá. Então, isso é muito 
importante para que a gente fixe o profissional. Portanto pedimos 
encarecidamente à Assembleia Legislativa e à sensibilização de vocês, 
senhores Deputados, lembrando que os 625 cooperativados estão somente 
com o salário de agosto pago sem qualquer previsão de setembro ou 
outubro. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues. O Dr. Edson pediu a 
palavra, está desligado o microfone  Dr? agora sim. O Senhor Doutor 
Edson Bussard–Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima–Em 
cima da questão do vínculo, temos as questões das reivindicações 
trabalhistas, é vergonhoso, é só pegar os números, virou Estado há 
bastante tempo para ter uma situação trabalhista com relação a setores 
fundamentais que a Deputada salientou aqui, que primeiro vem a saúde, 
depois vem a bolsa da Carmen Steffens, o sapato não sei de onde. Isso é 
muito sério, três vezes mais pessoas com vínculos precários, atendendo 
vocês do que efetivamente trabalhando, sem contar os que estão 
trabalhando com vínculo já determinado, a gente não tem a garantia que 
eles estão realmente nas condições de trabalho ideal que a gente sabe que 
não está isso. É um outro papo que a gente tem que levar, que é sério. Eu 
faço parte da Comissão de fiscalização e faço questão de mostrar os 
números para vocês e os números já dizem para você que são estaduais 
apenas, são do Estado todo. Nós vimos uma ambulância que não tem 
fundo, fiscalizamos o SAMU e a ambulância não tinha o fundo, mesmo 
assim o cara botava o paciente lá dentro e quando entrava na estrada de 
chão a poeira vinha até o teto, cada viagem que eles faziam tinha que ser 
lavada que os próprios funcionários lavavam e tinham até que trocar o 
uniforme, botar uma máscara para poder respirar, se o paciente estiver 
com insuficiência respiratória vai morrer no meio do caminho. Negócio 
assim, simplesmente, absurdo. Mas o que eu quero salientar em cima da 
fala da Dra. Blenda é uma questão que já vem se arrastando desde a 
fundação deste Estado, a forma como o Governo contrata, o Governo que 
eu falo é municipal, estadual não tem um mínimo atrativo para você 
trabalhar lá no interior, não vou citar cidade. A Senhora 

Doutor Samir Xaud. O Doutor Samir Xaud–Bem, complementando o 
que os colegas já falaram e colocaram bem os pontos que nós estamos 
precisando de ajuda, e o Sindicato também, nós somos um Sindicato 
novo com 1 ano de formação, mas já estamos em avante, já conseguimos 
unir bastante os médicos, não 100% ainda, mas ainda vamos completar 
os 100%. A gente pede essa ajuda, essa colaboração dos senhores e 
da senhora em acompanhar esse orçamento da saúde e essas nossas 
reivindicações também, deixar um adendo já que isso posteriormente vai 
chegar até os senhores, mas o que ocorre, o que acontece com o nosso 
Estado, hoje, já é uma realidade. Tive oportunidade de ser Diretor do 
HGR durante um ano e meio, vi as dificuldades e senti na pele o que 
é trabalhar ali sem condições. E um dos motivos que eu pedi para sair 
foi a falta de condições de trabalho e por não concordar com o tipo de 
gestão que estava naquele momento. A gente vê colegas saindo e vendo 
o nosso Estado perdendo vários profissionais, a todo ano tem 2 ou 3 que 
vão embora, porque não tem uma carreira, uma coisa fixa que prenda 
o profissional aqui. Então, hoje, a nossa classe não tem o PCCR, nós 
trabalhamos todo dia sem ter uma estrutura sequer único de saúde que 
não tem, a gente sequer pode programar um futuro, com isso começamos 
a dar início ao nosso PCCR este ano. Então, já saiu da SESAU está 
na SEPLAN, onde está um pouco parado. Vamos tentar mexer isso até 
porque não é um quantitativo muito grande, de concursados temos 175 
médicos. Então, na base de orçamento o impacto é muito pequeno. A 
gente já viu e quanto, vai chegar nas mãos dos senhores, e eu peço que os 
senhores cuidem disso com carinho, porque perder profissionais do jeito 
que estamos perdendo, vai ficar difícil. Sou daqui, eu sou macuxi, quero 
continuar aqui e vou brigar por isso, eu e minha classe, e foi por um 
dos motivos que a gente assumiu o Sindicato. Então, vai chegar na mão 
dos senhores então eu peço que encarecidamente os senhores também 
olhem com carinho pois foi um PCCR feito aos moldes do Estado, e 
pedir mais uma vez que a gente acompanhe mesmo, que os senhores 
acompanhem o trabalho do Sindicato também juntos com o CRM e suas 
fiscalizações, e principalmente referente ao nosso salário e orçamento 
porque temos 3 tipos de médicos, temos médicos só cooperativados, temos 
médico que é cooperativado e Estado, e temos só Estado. Então, temos 3 
tipos de profissionais, e os profissionais que são a maioria, e estão sendo 
mais prejudicados, os cooperativados. Então é uma coisa que, por ser 
cooperativa, o Sindicato não pode intervir um adentro da Cooperativa, 
mas os senhores são nossa voz e são nossos olhos também aqui.   
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Com a palavra o 
Senhor Deputado Evangelista Siqueira. O Senhor Deputado 
Evangelista Siqueira–Senhora Presidente, só mais uma vez ratificando a 
todos os presentes, o nosso interesse na causa, primeiro, estamos falando 
sobre o que é de direito, e direito não se discute no máximo, se amplia e 
quando nos falamos em uma questão salarial sobretudo de 2 meses de 
atraso, aí a coisa se intensifica ainda mais. Creio que nós, em decisão 
unânime, vamos deliberar exatamente as ações que a Comissão está 
dentro do previsto, dentro de nossas atribuições que faremos diretamente 
com a Secretaria de Estado da Saúde ao Governo, e com próprio 
Secretário de Saúde. Primeiro, para que essa situação, que é inadmissível, 
seja resolvida quanto antes, e também na fala de alguns de vocês algo 
importante sobretudo do Presidente do Sindicato Dr. Samir dizer que 
uma das preocupações que agora nos toma também uma vez que vocês já 
trazem essa é exatamente quando ocorrer a ampliação do HGR, quando 
o hospital das clínicas for inaugurado. Então, que a estrutura tem que 
dobrar, tem que aumentar a quantidade de médico, e isso é um efeito 
cadeia sobre a questão da precarização que já foi citado pelo doutor, 
enfim todo contexto dessa situação nos preocupa, ainda mais no sentido 
que estamos nas vésperas de uma ampliação e inauguração de um novo 
centro hospitalar. E no tocante ao que o Dr. Samir fala sobre o PCCR, 
não tenho dúvidas que nossa Comissão, desde já, eu e acredito com os 
demais parlamentares da nossa Comissão já estamos de pronto para 
recebê-lo e ele vai passar por aqui e como tem sido de costume da nossa 
Comissão dialogar com as demais categorias quando há matéria de 
interesse daquela categoria, sobre tudo no campo do PCCR que rege a 
vida funcional, a gente costuma dialogar diretamente com a categoria e 
traz essa reflexão da categoria para enxertar o plano de carreira, como 
assim fizemos com a saúde, com a educação para levarmos a plenário e 
também nos debruçarmos com os outros colegas parlamentares no com 
sentido de aprovar o que é discutido em Comissão juntamente com a 
categoria. É assim que o intendemos, quando o plano de carreira é 
construído juntos, mesmo que ele não seja o melhor, mas intendendo que 
em algum momento a categoria vai ter que acabar cedendo de um lado, o 
governo de outro para encontramos o meio termo, mais quando ele é 
construído a várias mãos, ele se torna mais representativo. Então, de 
antemão declaramos nosso desejo ao senhor, e quando o PCCR que é 
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redes sociais contra as nossas pessoas, chamando de enjoado, antipático, 
de bruto. Eu pego essa fama, sou antipática, sou bruta, sou encrenqueira, 
quer dizer, isso aqui não dá voto, mas é nossa obrigação. Estava dizendo 
esses dias para umas pessoas mais próximas que é nossa obrigação, 
porque nós somos representantes de quem votou e de quem não votou. 
Então, nós estamos dando hoje um pontapé inicial aqui e dizendo para 
vocês que nós temos 18 fundos e 27 órgãos, fundações, institutos, 
departamentos, empresas púbicas e que muitas delas podem ser enxutas 
para que possa sobrar dinheiro para saúde. Então, a Senhora tem toda 
razão, Doutora, o secretário, Presidente do Conselho não mostra onde 
está gastando, eu tenho que saber onde foi esse dinheiro, não é verdade? 
Não tem o programa, cadê o dinheiro que estava aqui o dinheiro público. 
Ontem, à noite meu filho esteve em minha casa e me disse que ao analisar 
um processo, pensou que já assinei tanta coisa, tanto empenho grande, 
era para a gente está rico. Realmente, fui secretária de educação por duas 
vezes, educação é o maior orçamento do Estado, é metade do Estado mais 
¼ em convênios federais. Disse que era para a gente estar rico. Meu filho, 
não foi isso que lhe ensinei, eu durmo com minha cabeça tranquila, aí lhe 
dei uma lição de moral, porque nós temos que ter o que está faltando para 
toda sociedade. Vocês estão corretíssimos, nós temos que nos inteirar do 
nascedouro da corrupção, é essa Lei aqui, sem zelo, mal elaborada, 
inclusive, estávamos discutindo terça-feira, à tarde, já entrando pela 
noite um grupo de Deputados, são 18 mas estavam só 6. Eu disse, na 
verdade, talvez nós vamos fazer um substitutivo ao Projeto de Lei da 
Governadora, pois até erro de português havia na primeira página  da 
Mensagem. Então, temos que ser corajosos, eu disse para os senhores e 
senhoras que somos um parlamento, podem acreditar, nós somos 10 
novatos, 9 de segundo mandado e somente 5 antigos. Nós, de qualquer 
forma, precisamos da experiência deles também, mas nós estamos 
dispostos a correr o risco em toda a confusão política do nosso país e do 
mundo. Hoje, conforme informação, a Presidente da Coreia do Sul 
enrolada. Então, eu acredito que nós somos capazes de ajudar a nossa 
sociedade a entrar no rumo. Então, pelo avançar da hora, nós estamos 
com a sessão rolando, nós precisamos estar lá. Então, as coisas vão 
acontecendo. Agradecemos a presença dos senhores, vamos ficar em 
contato para acompanhar. Isso aqui é só para vocês terem uma ideia do 
Diário Oficial e buscar os dados para a gente começar a correr atrás. Vou 
dar uma para Comissão de Políticas também que é para vocês começarem 
a ver. Eu acredito muito nesse início de debate, nesse início de conversa. 
Olha, se nós conseguirmos resgatar desses R$207 milhões, pelo menos 
R$100 milhões de volta para , eu acho que já valeu a pena nossa reunião 
de hoje. O Dr. Laerth Macellaro Thomé–Comissão de Assuntos 
Políticos do CRM/Roraima–Eu já estive nesta Casa outra vez e a tenho 
como uma Casa de luta, saio daqui com o sentimento de que vocês 
lutarão, pode ser que a luta no final se mostre um pouco difícil, mas o 
meu consolo é que eu saia daqui tendo a certeza, tomara que assim seja, 
que dentro de vocês esse sentimento os mova por Roraima e pelo Brasil. 
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Muito obrigada, agradeço a 
presença de todos, e não havendo mais nada a tratar declaro encerrada a 
presente reunião.

Deputada Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão.

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

REALIZADA NO DIA 10 DE NOVEMBRO DE 2016.
Aos dez dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, às  
onze horas e catorze  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, Francisco Mozart e Masamy Eda. Ausentes os 
Senhores Deputados Mecias de Jesus e Evangelista Siqueira: Abertura: 
Havendo “quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta 
a reunião, solicitou à secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata 
da reunião anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado Francisco 
Mozart, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição 
de cópias, com antecedência, a todos os Membros da Comissão para 
conhecimento do seu teor. Colocada em discussão  não havendo nenhuma 
retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada 
pelos Senhores Membros presentes na Reunião. Expediente: A Senhora 
Presidente informou aos Senhores Membros da Comissão, que contava no 
expediente desta Comissão, Ofício nº 2.907/16, SESAU/GAB, de autoria 
do Senhor Dr. Paulo Bastos Linhares, Secretário Adjunto de Estado da 
Saúde, solicitando agendamento para apresentação em Audiência Pública 

Deputada Lenir Rodrigues–Meu filho, como contei naquele dia, ele 
desistiu de ser médico em Pacaraima. O Senhor Doutor Edson 
Bussard–Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima–Se eu 
pudesse, hoje, eu seria Desembargador, quando eu vi o salário do 
Desembargador lá do Rio Grande do Norte, 179 mil reais por mês. Se eu 
ganhasse isso pelo menos em 1 semestre já estava bom. Então, botasse a 
questão do vínculo, acho que na Educação é a mesma mesmice, não tem 
garantia. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Lá está até mais 
acelerado, já tem até PCCR.    O Senhor Doutor Edson 
Bussard–Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima–Não tem 
décimo terceiro, não tem fundo de garantia, se ele ficar doente perde o 
trabalho dele, e muitas das vezes essas instituições não recolhem nem o 
INSS, para que você possa pedir o auxílio-doença quando você fica 
doente, é uma situação grave, não é brincadeira e todo mundo faz de 
conta que não existe, que não está vendo, que está tudo bem, que está 
tudo ótimo, aí depois penaliza e quer responsabilizar o médico porque 
não tem as condições adequadas para atender vocês.  O Dr. Laerth 
Macellaro Thomé–Comissão de Assuntos Políticos do CRM/Roraima–
Senhora Presidente, questão da ordem, eu gostaria que a senhora 
encaminhasse a questão das propostas. A Senhora Deputada Lenir 
Rodrigues–Eu vou encaminhar, é porque eu não tenho o roteiro oficial 
aqui. Para as considerações finais, o Deputado Chico Mozart. O 
Senhor Deputado Francisco Mozart–Obrigado, Presidente, eu gostaria 
primeiramente, parabenizar os médicos aqui pela iniciativa, vocês estão 
mais do que pedindo o que é de vocês por direito. Gostaria, Senhora 
Presidente, que esta Comissão acatasse o pedido do Doutor Laerth, 
encaminhando a solicitação da Secretaria de Saúde e da Coopebras - 
Cooperativa Brasileira de Serviços Múltiplos de Saúde, os espelhos e os 
cronogramas dos repasses feitos. É importante que a gente veja isso em 
tempo hábil, para que, pelo menos, a questão do pagamento deles esteja 
resolvida que eu acredito que isso seja o ponto mais importante das 
reivindicações de vocês, eu quero dizer também que eu tenho um carinho 
muito grande pela classe médica, sou filho de médico, eu cresci admirando 
e tendo muito carinho e respeito pela profissão de vocês, que estão de 
parabéns. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues–Bem, então nós vamos 
para os requerimentos, oficiar aos órgãos de controles sobre os espelhos 
e cronogramas dos médicos cooperativados, apoiar o PCCR dos 175 
médicos efetivos do Estado, articular a reunião com o presidente da 
Comissão de Orçamento, Deputado Coronel Chagas, com o sindicato dos 
médicos. Estes são os requerimentos em votação, a votação será simbólica. 
Quem concorda permaneça como está. Aprovado. O convite vai ao 
Sindicato, e o Sindicato vai convidar o CRM para a Comissão dos 
Assuntos Políticos, e eu aproveito para entregar para o Sindicato e para 
o CRM uma cópia do Diário Oficial que é apenas o espelho, através do 
qual vocês terão acesso à Mensagem Governamental, onde vocês vão 
encontrar o deficit de R$207 milhões da saúde e o próprio Projeto de Lei. 
Então, aqui é para vocês começarem a ter acesso, sem estudar isso aqui e 
não é só se preocupar com a saúde. Eu estou marcando aqui só da saúde, 
mas vocês têm que se preocupar com todos, de onde é que nós vamos tirar 
o orçamento, nós não podemos colocar mais dinheiro, nós temos que 
realocar, tira do Tribunal de Justiça do Estado de Roraima, tira da 
Assembleia, tira do Ministério Público, da CODESAIMA, ADERR para 
colocar os R$207 milhões ou uns R$ 100 milhões para melhorar o deficit. 
Então, o orçamento é uma peça que não podemos inventar números, 
quando tiver a reunião temos que mostrar onde que vocês estão propondo 
tirar para colocar porque as outras secretarias, órgãos e fundações elas 
também vão vir se defender então temos que ter argumentos e voto com os 
18 Deputados que são da Comissão Mista de Orçamento para podermos 
passar o que a saúde está desejando, então assim para título de 
informações como eu falei para vocês nós temos 14 secretarias que na 
verdade esse Governo deveria dar uma enxugada, tipo como eu falei 
anteriormente a ADERR, FEMARH, IACT bota na Secretaria da 
Agricultura como antigamente que era como funcionava, Secretaria de 
Articulação Municipal coloca no Gabinete Civil, para que possa 
Cerimonial com status de secretaria, coloca na governadoria, então essa 
aqui nós já começamos uma discussão neste sentido com o Deputado 
Mecias de Jesus em um Projeto de Lei do Poder Executivo, mas a 
sociedade tem que acompanhar porque nós, a nossa Comissão recebemos 
muitas críticas, sabe por quê? Porque isso que estamos fazendo aqui não 
dá voto, isso que estamos fazendo aqui, aconselhando, gravando e 
aconselhando a vocês tirarem recurso do Poder Legislativo, do Poder 
Judiciário isso não dá voto, gera antipatia.  Eu estava dizendo esses dias 
para eles que nós estamos fadados a não sermos reeleitos, porque nós 
encrencamos muito, nós paramos para estudar enquanto a sociedade, 
inclusive, os mais esclarecidos acham que quem fica estudando, como a 
gente passa dia e dias aqui bisbilhotando, esses aqui têm campanhas nas 
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que está em sala de aula direto, e chegar alguém que está  20 anos 
fora e tenha a mesma prioridade de quem está todo dia em sala de 
aula. Disse que encaminhou essa questão para a Secretária Adjunta 
da Educação e para a Presidente da Comissão. Prometeu estar mais 
presente nas reuniões da Comissão, todos vão entrar nessa luta, que 
é justa. A Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues, diante das 
explicações   prestadas, assegurou que, se for necessário, de acordo 
com as tentativas que a Deputada Aurerlina Medeiros está tomando, 
a Comissão fará uma visita ao secretário de Educação e a Comissão 
de Enquadramento para que eles tenham o entendimento que todos  
tem direito, pois a lei está explicita.  O Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira, em questão Ordem, manifestou sua  preocupação quanto às 
novas normativas estabelecidas pelo Ministério da Educação sobre a 
educação básica, educação de ensino médio, as disciplinas, educação 
física. Neste sentido acha importante ouvir os diversos segmentos 
que também possam dar uma contribuição. O Senhor Parlamentar 
propõe elaborar um documento para chegar até ao MEC  um 
pouco da manifestação desta Casa e do segmento educacional de 
Roraima acerca de seu entendimento quanto às normas que estão 
sendo aplicadas pelo Ministério da Educação, do Governo Federal. 
A Senhora Presidente sente também o anseio de  discutirem  essas 
pautas para mostrar que Roraima não está alheia às discussões 
nacionais sobre as mudanças, principalmente, que atingem de frente 
a questão da formação dos alunos do ensino médio. Encerramento: 
A Senhora Presidente, não havendo mais nada a tratar, agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e vinte 
e sete minutos. E para constar, eu, Valnéia da Silva Gutierre, Secretária, 
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora 
Presidente e encaminhada à publicação.

Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão.

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

REALIZADA NO DIA13 DE DEZEMBRO DE 2016.
  Aos treze dias do mês de dezembro do ano de dois mil e 
dezesseis, às dez horas e catorze 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, Francisco Mozart, Evangelista 
Siqueira, Mecias de Jesus e Masamy Eda. Abertura: Havendo 
“quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a 
reunião, solicitou à secretária desta Comissão proceder à leitura da 
Ata da reunião anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado 
Evangelista Siqueira, foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista 
a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os Membros da 
Comissão para conhecimento do seu teor. Colocada em discussão e, 
não havendo nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a à 
votação, sendo aprovada pelos Senhores Membros presentes na Reunião. 
Expediente: A Senhora Presidente constatou na Mesa dos trabalhos 
Projeto de Lei nº 065/16, com apenso do Projeto de Lei nº 099/16, de 
autoria dos Senhores Deputados Masamy Eda e Lenir Rodrigues, que 
“Dispõe sobre a prestação de assistência especial a parturientes, cujos 
filhos recém-nascidos sejam portadores de deficiências ou patologias. 
A Senhora Presidente, no uso de suas atribuições legais, designou 
o Senhor Deputado Evangelista Siqueira para relatar a Matéria. 
Prosseguindo, suspendeu a reunião pelo tempo necessário para que o 
senhor Relator emitisse o Parecer. Após o tempo estipulado, reabriu 
os trabalhos  e constou  na Ordem Dia da Comissão a Proposição, 
analisada pelo Senhor Relator a quem  solicitou proceder a leitura do 
Parecer. Após a leitura, colocou-a em discussão. Não houve discussão. 
Submetido à votação, o parecer Favorável do Relator foi aprovado pelos 
Membros presentes na reunião.  Prosseguindo, a Senhora Presidente 
lembrou aos Senhores Membros presentes sobre a Audiência Pública, 
agendada para o dia 14 de dezembro às 15h, solicitada pela Secretaria 
de Estado da Saúde-SESAU, para apresentação do Relatório Detalhado 
do 2º Quadrimestre de Gestão referente ao exercício de 2016, daquela 
Secretaria. Encerramento: A Senhora Presidente agradeceu a presença 
de todos e não havendo mais nada a tratar, declarou encerrada a reunião 
às dez horas e vinte e cinco minutos. E, para constar, eu, Valnéia da Silva 
Gutierre, Secretária, lavrei a presente Ata, que, após lida e aprovada, 
será assinada pela Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão.

do Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre, referente ao exercício de 2016, 
daquela Secretaria. Após ouvir a Comissão, a Senhora Presidente sugeriu 
aos Senhores Deputados que a Audiência Pública fosse agendada 
conforme a agenda do Senhor Secretário de Estado da Saúde, que tem 
direito de informar dia e hora para proceder à apresentação,  para 
a qual será convidada a Promotora da Saúde para se fazer presente, 
conforme preceitua o art. 42 da Lei Complementar Federal nº 141/12.  
Não houve discussão. Colocada em votação, a sugestão da Presidente 
foi acatada pelos membros presentes na reunião. Encerramento: A 
Senhora Presidente, não havendo mais nada a tratar, agradeceu a 
presença de todos e declarou encerrada a reunião às onze horas e trinta 
minutos. E para constar, eu, Valnéia da Silva Gutierre, Secretária, lavrei 
a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pela Senhora 
Presidente e encaminhada à publicação.

Deputada Lenir Rodrigues 
Presidente da Comissão.

ATA DA REUNIÃO ORDINÁRIA DA COMISSÃO DE EDUCAÇÃO, 
CULTURA DESPORTOS E SAÚDE,

REALIZADA NO DIA23 DE NOVEMBRO DE 2016.
Aos vinte e três  dias do mês de novembro do ano de dois mil e dezesseis, 
às  onze horas e catorze  minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 
202, realizou-se, ordinariamente, 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, Francisco Mozart e Evangelista Siqueira e Mecias de 
Jesus. Ausente o Senhor Deputado Masamy Eda: Abertura: Havendo 
“quórum” regimental, a Senhora Presidente, ao declarar aberta a reunião, 
solicitou à secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião 
anterior. A requerimento verbal do Senhor Deputado Evangelista Siqueira, 
foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista a distribuição de cópias, 
com antecedência, a todos os Membros da Comissão para conhecimento 
do seu teor. Colocada em discussão e, não havendo nenhuma retificação 
por parte dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada pelos 
Senhores Membros presentes na Reunião. Expediente: Não houve. 
Ordem do Dia: A Senhora Presidente informou aos Senhores Membros 
da Comissão, que constava para a Ordem do Dia, o Processo nº 001/16, 
de autoria desta Comissão, sobre Alteração da  Lei nº 1.030/15, solicitada 
pelo Centro Estadual de Formação dos Profissionais da Educação de 
Roraima-CEFORR. Relator Deputado Evangelista Siqueira. Parecer: 
Pela rejeição. Não houve discussão, submetido à votação, o parecer 
foi aprovado pelos Membros presentes na reunião. Processo nº 002/16, 
de autoria desta Comissão, sobre Denúncia feita por particulares sobre 
irregularidades em licitação para aquisição de Merenda Escolar na rede 
Pública Estadual de Ensino. Relator Deputado Francisco Mozart. Parecer: 
Favorável. Não houve discussão, submetido à votação, o parecer foi 
aprovado pelos Membros presentes na reunião. Dando Prosseguimento, a 
Senhora Presidente determinou à assessoria desta Comissão encaminhar 
cópia do referido Processo ao Tribunal de Contas do Estado de Roraima 
para conhecimento e providências necessárias. Dando  Prosseguimento a 
Senhora Presidente convocou os Membros da Comissão para participarem 
da Audiência Pública, solicitada pelo Secretário de Estado da Saúde, no 
dia vinte e nove de novembro do corrente, às quinze horas no Plenarinho 
para apresentação do Relatório Detalhado do 2º Quadrimestre referente 
ao exercício de 2016, daquela secretaria. Continuando, a Senhora 
Presidente informou aos Membros da Comissão que convidou a 
Senhora Deputada Aurelina Medeiros para relatar na reunião 
da Comissão de Educação brevemente, sobre o assunto tratado  
na Secretaria de Educação sobre o Decreto Governamental que 
foi publicado com objetivo de estabelecer parâmetros para o 
enquadramento dos professores da rede estadual de ensino. Reunida 
com os professores, a Senhora Presidente garantiu a eles, que, 
junto com os Membros da Comissão, também Deputado Coronel 
Chaga, Presidente em exercício, Deputado Jalser Renier Presidente 
licenciado, esta Casa dará apoio total para os professores, pedagogo e 
readaptados que não perderão sua capacidade colaborativa. Estando 
com a palavra, a Senhora Deputada Aurelina Medeiros agradeceu o 
convite, mencionou suas visitas a várias localidades, onde tem ouvido 
sempre perguntas dos professores quanto às dúvidas que surgem 
com relação à questão do enquadramento. A Parlamentar reputa o 
Decreto como necessário para que regulamente e tenha normas que 
possam reger o processo de enquadramento, não se pode negar que 
o enquadramento tem que abranger todos os professores, acha que 
não ficaram claros os critérios, as formas, as prioridades, quem chega 
primeiro, quem pode. Não é justo , por exemplo,  ter um pedagogo 
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2530/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar TOBIAS MENDONCA FERRERIA, 

matrícula 18531, CPF: 988.019.452-72, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 31 março de 2017.
Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2531/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear CLEICYENNE SOUZA GALVAO DA 

COSTA, CPF 015.606.641-69, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 01 abril de 2017.
Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2532/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar EDILENE DA SILVA, matrícula 19167, 

CPF:539.628.692-04, do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Legislativo V CAL-8 , integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 2017.
Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2533/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDILENE DA SILVA, matrícula 19167, 

CPF:539.628.692-04, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
C E R T I D Ã O DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 

001/2017
A COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO por nomeação legal 
e na forma da lei
CERTIFICA que, analisando a solicitação constante do Processo nº 
0256/2017, oriundo da Comissão Permanente de Licitação CPL/ALE-
RR, encontrou respaldo no art. 25, Inciso I, da Lei nº 8.666/93, com 
base no PARECER CONSAD Nº 178/2017/CONSAD/ALE-RR, ficando 
caracterizada a sua INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, referente 
Assinatura de Boletim de Direito Administrativo – BDA, Boletim de 
Direito Municipal – BDM e Boletim de Licitações e Contrato – BLC, em 
favor da empresa Editora NDJ LTDA, inscrita no CNPJ: 54.102.785/0001-
32, no valor de R$ 31.320,00 (trinta e um mil trezentos e vinte reais), 
por um período de 12(doze) meses, para 06(seis) logins personalizados 
para pesquisa ao acervo técnico da NDJ, cada um custando o valor de 
R$ 10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta reais) de acordo com as 
especificações constantes do PAM Nº 0256/2017. 
Isto posto, conforme determina a Lei 8.666/93 em seu artigo 26 caput, 
esta situação de Dispensa 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 18 de abril de 2017.

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

Átyles Paiva Loura
Membro/CPL

Jordânia Conceição Souza 
Cavalcante 

Membro /CPL

TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
no uso de suas atribuições legais que lhe conferem a resolução nº 389/2016 
do dia 27 de Dezembro de 2016, conforme Art. 26, caput da Lei Federal 
nº 8.666/93.
Resolve:
RECONHER E RATIFICAR, a vista do PARECER CONSAD Nº 178/2017/
CONSAD/ALE-RR, a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO Nº 001/2017, 
referente ao PROCESSO Nº 0256/2017, com fundamento no artigo 25, Inciso 
I, da Lei Nº 8.666/93, para Assinatura de Boletim de Direito Administrativo 
– BDA, Boletim de Direito Municipal – BDM e Boletim de Licitações e 
Contrato – BLC, em favor da empresa Editora NDJ LTDA, inscrita no CNPJ: 
54.102.785/0001-32, no valor de R$ 31.320,00 (trinta e um mil trezentos 
e vinte reais), por um período de 12(doze) meses, para 06(seis) logins 
personalizados para pesquisa ao acervo técnico da NDJ, cada um custando o 
valor de R$ 10.440,00 (dez mil quatrocentos e quarenta reais).
Boa Vista-RR, 18 de abril de 2017.

ANTÔNIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
SUPERINTENDENTE GERAL

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - ALE/RR
PREGÃO PRESENCIAL N° 007/2017

COMUNICADO DE RESULTADO FINAL
PROCESSO: 094/ALE/2016
OBJETO: Aquisição de Bebedouros e Ventiladores de parede, para atender 
as necessidades desta Casa Legislativa e a Escolegis – Cambará.  .

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA 
através da Comissão Permanente de Licitação comunica aos interessados 
o resultado do certame licitatório do objeto em epígrafe, que teve como 
vencedor a empresa:

LOTE EMPRESA VENCEDORA VALOR TOTAL

LOTE ÚNICO LOJAS PERIN LTDA R$ 22.521,00

Perfazendo um valor total Adjudicado de R$ 22.521,00 (vinte e dois mil quinhentos e vinte um 
reais).

Boa Vista-RR, em 19 de abril de 2017.
Lincoln Johnson Batista de Mendonça 

Presidente da CPL/ALE-RR
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RESOLUÇÃO Nº 2538/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KAMILA FREITAS MOULAZ, matrícula 

18762, CPF:508.303.842-00, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL-4 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2539/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear KAMILA FREITAS MOULAZ, matrícula 

18762, CPF:508.303.842-00, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-6, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2540/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MAURICIO HABERT FILHO, matrícula 

19100, CPF: 042.995.232-53, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL – 7, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2541/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MAURICIO HABERT FILHO, matrícula 

19100, CPF: 042.995.232-53, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2534/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar EVANILDE TAVARES MORAIS, 

matrícula 19166, CPF:632.523.412-04, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo V CAL-8 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2535/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EVANILDE TAVARES MORAIS, matrícula 

19166, CPF:632.523.412-04, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2536/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FRANCISCO GLEIDSON DE 

MAGALHAES, matrícula 8325, CPF: 222.487.733-15, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Legislativo I CAL-4, integrante 
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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2537/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear FRANCISCO GLEIDSON DE 

MAGALHAES, matrícula 8325, CPF: 222.487.733-15, 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 a partir de 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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    RESOLUÇÃO Nº 2546/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar EMANUELA WANDERLEY DE 

ALMEIDA, matrícula 12912, CPF: 006.515.292-12, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2547/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EMANUELA WANDERLEY DE ALMEIDA, 

matrícula 12912, CPF: 006.515.292-12, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo III CAL – 6, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2548/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar LUCAS DE LIMA AGRA, matrícula 

13478, CPF: 015.320.122-33, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 31 de março 
de 2017.

Palácio Antônio Martins,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2549/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MARIA DA SILVA LIMA, matrícula 13463, 

CPF:874.766.492-49, do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2542/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ELISAMA CASTRICIANO GUEDES, 

matrícula 11856, CPF: 047.646.604-07, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2543/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELISAMA CASTRICIANO GUEDES, 

matrícula 11856, CPF: 047.646.604-07, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 
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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2544/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ELIZANGELA CAVALCANTE 

BARBALHO, matrícula 11857, CPF: 382.027.562-53, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2545/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELIZANGELA CAVALCANTE 

BARBALHO, matrícula 11857, CPF: 382.027.562-53, do Cargo 
Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo V CAL – 8, integrante 
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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2554/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, 

matrícula 15193, CPF:001.146.742-80, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2555/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar WESLEY PEREIRA DA SILVA, matrícula 

17283, CPF:703.482.432-00, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2556/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear WESLEY PEREIRA DA SILVA, matrícula 

17283, CPF:703.482.432-00, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2557/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar SAMUEL DE SOUZA SILVA, 

matrícula 17757, CPF:807.285.022-91, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 31 de março 
de 2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2550/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIA DA SILVA LIMA, matrícula 13463, 

CPF:874.766.492-49, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    
RESOLUÇÃO Nº 2551/2017-SGP

A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar RAYANE BRUCE DO NASCIMENTO, 

matrícula 18763, CPF: 858.733.902-82, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-6, 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 31 de março 
de 2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2552/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear RAYANE BRUCE DO NASCIMENTO, 

matrícula 18763, CPF: 858.733.902-82, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo I CAL – 4, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2553/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ROBSON FERREIRA DOS SANTOS, 

matrícula 15193, CPF:001.146.742-80, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2562/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIA DO CARMO SILVA LIMA, 

matrícula 13465, CPF: 355.694.683-15, do Cargo Comissionado 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 
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 e suas 
alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2563/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JACKILLO DE MATOS CUMAPA, 

matrícula 17151, CPF:802.694.512-34, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2564/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JACKILLO DE MATOS CUMAPA, 

matrícula 17151, CPF:802.694.512-34, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2565/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar DRYELE MENDES DE SOUSA, matrícula 

18313, CPF:026.028.022-47, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2558/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SAMUEL DE SOUZA SILVA, matrícula 

17757, CPF:807.285.022-91, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial III CAL – 3, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2559/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar BRUNA SIPIÃO MOTA, matrícula 16356, 

CPF: 017.767.092-41, do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2560/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear BRUNA SIPIÃO MOTA, matrícula 16356, 

CPF: 017.767.092-41, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2561/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MARIA DO CARMO SILVA LIMA, 

matrícula 13465, CPF: 355.694.683-15, 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 31 de março 
de 2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812



17BOA VISTA , 20 DE ABRIL DE 2017 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2506 

RESOLUÇÃO Nº 2570/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear DEBORAH TAMYRES DA SILVA 

PIMENTEL, matrícula 19372, CPF: 991.237.972-15, do Cargo 
Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo I CAL – 4, 
integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2571/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar HILTAMIRES SOUSA CARDOSO, 

matrícula 12914, CPF: 868.230.192-04, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2572/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear HILTAMIRES SOUSA CARDOSO, 

matrícula 12914, CPF: 868.230.192-04, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2573/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar GEORGIA GRAZIELLY FERRERIA, 

matrícula 19342, CPF: 799.186.112-00, 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 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2566/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear DRYELE MENDES DE SOUSA, matrícula 

18313, CPF:026.028.022-47, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2567/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar EMILLE BRENDA DA SILVA SOUZA, 

matrícula 19130, CPF:011.423.372-19, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2568/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EMILLE BRENDA DA SILVA SOUZA, 

matrícula 19130, CPF:011.423.372-19, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo Especial I CAL – 1, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2569/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar DEBORAH TAMYRES DA SILVA 

PIMENTEL, matrícula 19372, CPF: 991.237.972-15, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 31 de março 
de 2017.

Boa Vista - RR, 19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2578/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ROSELI ALVES LOPES, matrícula 8337, 

CPF: 382.029.052-49, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretário Parlamentar FS-9, 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 01 abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2579/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar LUCIMAR SOUSA LIMA, matrícula 

18727, CPF: 383.571.782-00, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Auxiliar Parlamentar FS-10, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2580/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LUCIMAR SOUSA LIMA, matrícula 18727, 

CPF: 383.571.782-00, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Legislativo V CAL – 8, integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2581/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MARIO HENRIQUE DE SOUZA 

CABRAL, matrícula 19343, CPF: 786.862.372-15, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, 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 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2574/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear GEORGIA GRAZIELLY FERRERIA, 

matrícula 19342, CPF: 799.186.112-00, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo V CAL – 8, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2475/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JOSÉ BEZERRA DE MORAES NETO, 

matrícula 18744, CPF: 033.606342-33, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2576/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSÉ BEZERRA DE MORAES NETO, 

matrícula 18744, CPF: 033.606342-33, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo III CAL – 6, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2577/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ROSELI ALVES LOPES, matrícula 8337, 

CPF: 382.029.052-49, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2586/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear WALDIR VASCONCELOS ROCHA, 

matrícula 18618, CPF: 027.915.442-91, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL – 7, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Palácio Antônio Martins,        de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2587/2017-DGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Notificar, para fins de direito, que a 

servidora THALITA ALMEIDA SEGUNDO, matrícula 15376, 
CPF:638.654.162-68, cargo Assessor Parlamentar Administrativo 
III CAA-6, passou a assinar THALITA ALMEIDA SEGUNDO DE 
LUCENA FERREIRA, de acordo com a Certidão de Casamento, no 
livro nº B Aux-2 às folhas 154 e termo nº 907, expedida em 12 de 
agosto de 2015, no Cartório do Tabelionato 1º Ofício Registro Civil, 
em Boa Vista-RR. 

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 19 de abril de 2017.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
 Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2588/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar DIANA LOPES DA SILVA, matrícula 

19239, CPF:344.728.353-04, do Cargo Comissionado de Consultor 
Técnico da CPL – CL-2, integrante 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 
e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 06 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2589/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear DIANA LOPES DA SILVA, matrícula 19239, 

CPF: 344.728.353-04, do Cargo Comissionado Assessor Parlamentar 
Administrativo Especial III CAA-3, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 06 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2582/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIO HENRIQUE DE SOUZA CABRAL, 

matrícula 19343, CPF: 786.862.372-15, do Cargo Comissionado Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL – 7, integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2583/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar WENDERSON MARTINS 

ALBUQUERQUE, matrícula 18420, CPF: 749.693.312-00, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2584/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear WENDERSON MARTINS 

ALBUQUERQUE, matrícula 18420, CPF: 749.693.312-00, do Cargo 
Comissionado Assessor Parlamentar Legislativo III CAL – 6, integrante 
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 e suas alterações.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 01 de abril de 2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

    RESOLUÇÃO Nº 2585/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar WALDIR VASCONCELOS ROCHA, 

matrícula 18618, CPF: 027.915.442-91, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, 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 1 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
      Superintendente de Gestão de Pessoas  

        Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2591/2017-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ALEXSANDER BALICO, matrícula 19404, 

CPF:965.764.302-30, do Cargo Comissionado Consultor Técnico da 
CPL – CL-2, integrante 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 e suas 
alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 06 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2590/2017-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ALEXSANDER BALICO, matrícula 19404, 

CPF:965.764.302-30, do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo Especial I CAA-1 , integrante 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 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 06 de abril de 
2017.

Boa Vista - RR,19 de abril de 2017.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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Agora é Lei!

 

Depois de 20 anos de espera o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos servidores da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima foi sancionado. A lei 1.160 aprovada pelos 
deputados estaduais em 27 de dezembro de 2016 beneficia diretamente 78 servidores. 

Mas, indiretamente, torna realidade o sonho de 78 famílias.

O Plano dá garantias na construção da carreira profissional dos servidores e
reflete na melhoria da qualidade da prestação de serviços para a população.


