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 Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 20 de Fevereiro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário 

ATAS COMISSÕES
ATA DA QUINTA REUNIÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA NOS TERMOS DA RESOLUÇÃO N.º005/15, REALIZADA EM 
10 DE FEVEREIRO DE  2015.
 Aos dez dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e quinze, 
às nove horas e vinte minutos, na Sala de Reuniões, altos do Plenário 
Deputada Noêmia Bastos Amazonas, desta Casa Parlamentar, sito à 
Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se extraordinariamente a Comissão 
Especial Externa, criada nos termos da Resolução nº 005/15, com a 
finalidade de “Acompanhar a elaboração de Planos Emergenciais no 
Sistema Prisional do Estado de Roraima e na Rede Pública  de Saúde 
Estadual do Estado de Roraima”, Sob a presidência da Senhora 
Deputada Lenir Rodrigues, com a presença da Vice-Presidente, 
Deputada Angela Águida Portella; Relator, Deputado George Melo; 
Relator Adjunto, Deputado Izaías Maia; e ausência do Senhor Deputado 
Zé Galeto. Abertura:  Havendo quorum regimental, a Senhora Presidente 
declarou abertos os trabalhos.  Em seguida, solicitou à secretária desta 
Comissão  proceder à leitura da Ata da reunião anterior. A Requerimento 
da Senhora Deputada  Angela Águida Portella, 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. Logo 
após, a Senhora Presidente colocou a Ata em discussão. Não havendo 
nenhuma retificação por parte dos Membros, submeteu-a à votação, 
sendo aprovada pelos Senhores Membros presentes na Comissão. 
Expediente: Por determinação da Presidência da Comissão, a Ata será 
transcrita na íntegra. A  Senhora Presidente Deputada Lenir Rodrigues 
– Atendendo à Convocação desta Comissão, encontra-se nas 
dependências desta Casa a Diretora do Hospital Materno Infantil Nossa, 
Senhora de Nazareth – HMI, Doutora Cristiane Greca Born para prestar 
informações quanto à contratação de empresa de serviços terceirizados 
de limpeza e Manutenção do Hospital materno Infantil Nossa Senhora 
de Nazareth, solicito que a Doutora Ctistiane Greca Born seja conduzida 
ao plenário desta Comissão. Bom-dia, doutora, pode tomar assento. 
Registramos a presença do assessor da doutora Cristiane, senhor Gean 
Ferreira dos Nascimento. Solicito que todos falem ao microfone, tendo 
em vista que a ata desta reunião será transcrita na íntegra, informo que, 
conforme Regimento Interno desta Casa, as informações prestadas a 
esta comissão por vossa senhoria são de sua inteira responsabilidade, 
qualquer informação falsa, ou sua recusa em prestá-la, vossa senhoria  
poderá ser penalizada com o disposto na lei. Antes de passar às 
perguntas, vou contextualizar o papel da Comissão. A Comissão 
Especial Externa, criada nos termos da Resolução nº 005/15 pela 
Comissão de Representação, da Assembleia Legislativa do Nosso 
Estado, com a finalidade de “Acompanhar a elaboração de Planos 
Emergenciais no Sistema Prisional do Estado de Roraima e na Rede 
Pública  de Saúde Estadual do Estado de Roraima”, Decretado pelo 
Executivo, através do Decreto n.18290/2015 e Decreto n.18292/2015,  
publicados, respectivamente, no DOE do dia 19 e 23 janeiro de 2015, 
com relação a duas pastas do Governo: Secretaria de Estado da Saúde-
SESAU e Secretaria de Estado da Justiça e Cidadania-SEJUC. A 
presente Comissão Especial, composta pelos senhores Parlamentares 
Lenir Rodrigues, Presidente; Angela Águida Portella, Vice-Presidente; 
George Melo, Relator; Izaias Maia, Relator Adjunto; e Zé Galeto, 
Membro, tem por objetivo colher informações e observar a legalidade 
dos atos do Poder Executivo durante o Estado de Emergência, Decretada 
pela Senhora Governadora. Já fizemos visitas ao Secretário de Saúde; ao 
Secretário de Justiça e Cidadania; ao Secretário de Infraestrutura. Já 
ouvimos a Coordenadora do Fundo Estadual de Saúde. É o papel do 
Poder Legislativo acompanhar a execução das políticas públicas do 
Estado, bem como a execução do orçamento do Estado, conforme 
previsto na Constituição Estadual. Há, porém, um certo estranhamento, 
as pessoas não estão acostumadas a assistirem a Assembleia Legislativa 
exercer as suas funções, que são duas: Uma típica, que é a elaboração 
das Leis para o Estado, a outra atípica, que é de fiscalização das Políticas 
Públicas e o acompanhamento do Orçamento Público. Esta é uma nova 
Legislatura, é natural e estamos convictos que toda Política Pública 

ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS - RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 003/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE
Art. 1º NOMEAR, a partir de 19 de fevereiro de 2015, 

o servidor HELDER FIGUEIREDO PEREIRA, para assumir o 
Cargo em Comissão de Consultor Judicial Legislativo, integrante do 
Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário da ALE nº 
1150 de 26/07/2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 19 de Fevereiro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 004/2015-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

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

RESOLVE
Art. 1º NOMEAR, a partir de 19 de fevereiro de 2015, 

o servidor HELDER FIGUEIREDO PEREIRA, para assumir 
interinamente, o Cargo em Comissão de Consultor Geral, integrante do 
Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário da ALE nº 1150 
de 26/07/2011.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 19 de Fevereiro de 2015.

Deputado Jalser Renier Padilha 
Presidente

Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra
1º Secretário

Deputado Marcelo Mota de Macedo
2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 005/2015-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º fica declarada a VACÂNCIA do Cargo Comissionado 
Secretário Parlamentar – FS1, considerando o óbito do ex-servidor 
Fabio Marques Paracat, matrícula 13936, CPF 529.457.662-72, RG: 
325998-6 SESP/RR, falecido em 15 de fevereiro de 2015, integrante 
do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
nº 009/2011, de 22 de Julho de 2011, publicado no Diário da ALE nº 
1150 de 26/07/2011.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
retroagindo seus efeitos à data de 15.02.2015.

Palácio Antônio Martins, 19 de fevereiro de 2015.
Deputado Jalser Renier Padilha 

Presidente
Deputado Rosinaldo Adolfo Bezerra

1º Secretário
Deputado Marcelo Mota de Macedo

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº 006/2015-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições,
 CONSIDERANDO a solicitação feita pelo Presidente da Câmara dos 
Deputados Federais, por meio do Ofício nº 058/15/GP, de 31 de Janeiro de 2014;
 CONSIDERANDO o disposto no art. 87 da Lei Complementar 
Estadual nº 053/2001;

RESOLVE:
 Art. 1º Ceder a servidora ADRIANA MARIA SILVA DA 
CRUZ, matrícula nº 014603, Servidora do Quadro de Pessoal da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, para exercer cargo em comissão de 
Secretario Parlamentar CD-CC-SP-01, no Gabinete do Deputado Édio Lopes, 
pelo período de 12 (doze) meses, a contar de 20 de Fevereiro de 2014, com 
ônus para o órgão de origem.
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tiveram nenéns que mantém sangramento, com os banheiros sujos, 
porque não tinha gente para limpar nem material de limpeza. Ficamos 
completamente abandonados. nesses últimos momentos. A Senhora 
Deputada Angela Águida Portella – Houve comprometimento dos 
serviços com a troca das empresas? A Doutora Cristiane Greca Born – 
Não. A partir do momento em que a nova empresa assumiu, começaram 
mutirões de limpeza, além de manter a limpeza habitual, e foi assim, de 
um dia para o outro, notamos claramente a melhora do atendimento. A 
Senhora Deputada Angela Águida Portella – O senhor Geam, também, 
poderá responder se achar conveniente. O Hospital tem um setor ou 
equipe responsável para aferir a qualidade da prestação de serviços 
prestados pela empresa contratada? A Doutora Cristiane Greca Born – 
Temos. A Senhora Deputada Angela Águida Portella – Como funciona? 
A Doutora Cristiane Greca Born – Temos uma responsável pela área de 
higienização que trabalha junto à empresa, era ela, por ter um contato 
mais próximo com os funcionários, que ia pedir, pessoalmente o favor 
de alguns entrarem e fazerem a limpeza,  no final do contrato da VALE? 
A Senhora Deputada Angela Águida Portella – Qual é o nome dessa 
servidora? A Doutora Cristiane Greca Born – Maria Helena Procópio. A 
Senhora Deputada Angela Águida Portella – Ela é habilitada para aferir 
se a prestação de serviço está sendo efetuada, de forma adequada?A 
Doutora Cristiane Greca Born – Sim, ela trabalha nesta função há vinte 
anos, na maternidade, ela era a fiscal do contrato da VALE, depois 
mudou para o senhor Izac, era quem estava sempre perto deles e tinha 
condições sim, conviveu com esse problema que já vem da outra gestão. 
Eu peguei o final, porque na outra gestão, como médica, eu via que dois 
ou três..., os funcionários paravam  sempre relatando falta de 
pagamentos. A Senhora Deputada Angela Águida Portella, Vice-
Presidente da Comissão – Agradeço pelos esclarecimentos e estou 
satisfeita, obrigada. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – Senhor Geam, só complementando a pergunta da Deputada 
Angela Águida. A doutora Cristiane disse e o senhor confirmou. Depois  
dessa servidora, houve um outro fiscal do contrato? O Senhor Geam 
Ferreira – Sim, temos um químico chamado Izac, ele é só para isso, vê 
se está sujo, vê o que está acontecendo. Ele fala quimicamente o que 
está errado e o que está certo e faz as notificações, inclusive tem várias 
notificações suas sobre coisas erradas que a Empresa VALE vinha 
fazendo. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues 
– Já ouvimos na Comissão o empresário da VALE, saiu na Imprensa, é 
de conhecimento público que já ouvimos o representante da empresa. O 
senhor sabe nos informar se essas notificações, em algum momento, 
impediram o pagamento atrasado da VALE? O Senhor Geam Ferreira – 
Não. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – 
Então as notas fiscais para pagamentos sempre foram atestadas para a 
secretaria de Saúde pagar. O Senhor Geam Ferreira – Com certeza, a 
questão de atestar nota, o fiscal atesta, não tem.... A Senhora Presidente 
da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Não foi o motivo para atrasar 
o pagamento? O Senhor Geam Ferreira – Não, de jeito nenhum. A 
Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Com a 
palavra o Deputado relator Adjunto Izaias Maia. O Senhor Deputado 
Izaias Maia – Senhor, Geam, você acompanhou a troca das Empresas, 
quando saiu uma empresa e entrou a outra? Como aconteceu? O Senhor 
Geam Ferreira – Acompanhei sim, a troca aconteceu..., eu notifiquei a 
empresa, porque realmente estava muito sujo, tinha sangue em tudo que 
é lugar, os blocos do centro cirúrgico, inclusive, tirei fotos, relatei, 
documentei e mandei para SESAU, dizendo que estávamos abandonados 
e que podia acontecer coisas muito piores dentro do hospital. Então, me 
pediram para fazer um documento, informando como estava. Fiz, tirei 
as fotos e mandei. Fiquei dois dias sem ninguém me atender, 
pessoalmente eu pegava a vassoura e ia para dentro dos banheiros  fazer 
isso, teve paciente que fez isso também. Fui até a empresa, liguei, posso 
até mostrar o telefone, várias vezes, pedindo para empresa fazer, 
praticamente implorei para empresa fazer, fiz o documento direitinho, 
mandei para SESAU, e fui informado que ia mudar a empresa, porque a 
empresa estava abandonando, que não estava cumprindo o que estava no 
contrato, e a empresa chegou lá, quando a empresa chegou o depósito da 
empresa VALE estava fechado. Pedi que abrissem porque eu queria 
retirar o material. Disse: preciso retirar o material para colocar a nova 
empresa lá, mas não tinha mais nada lá, há dois dias que não havia mais 
nada lá, nem pano, álcool, não tinha nada lá, inclusive relatei no 
documento, que aqueles panos mop, panos de passar no chão, não sei se 
vocês..., pano de passar no chão com a vassoura para  limpar banheiro. 
Relatei, documentei, dizendo que não podia ser feita limpeza daquele 
pano dentro de uma máquina de lavar roupa. E que os panos vão para 
dentro do centro cirúrgico, entendeu? É coisa séria. Acho que essa 
empresa está deixando, não sei, fiquei muito preocupado com 

deva ser tratada com lisura e com legalidade. É esse o espírito da 
Comissão. Estamos acompanhando os procedimentos, depois vamos 
fazer uma análise dos trabalhos dos Grupos de Trabalho. Com a palavra 
o Senhor Relator Deputado George Melo – Bom-  dia, gostaria de saber  
quanto tempo a senhora está no cargo? Doutora Cristiane Greca Born – 
assumi agora no início de janeiro. O Senhor Relator Deputado George 
Melo – Dentre suas atribuições de gestora, como ocorreu a transição das 
empresas de limpezas do HMI? Doutora Cristiane Greca Born – Quando 
assumi,  a empresa VALE fazia  a parte de limpeza, e eles relatavam que 
estavam sem receber há bastante tempo, com isso eles não repassavam 
os salários aos funcionários, deixando os funcionários  muitos 
desgostosos. Era com isso que eu lidava, não tenho o controle do 
contrato e do pagamento, mas lidava com os funcionários lá dentro. É 
uma situação que ja vem de bastante tempo. Assumi a gestão em janeiro, 
mas sou médica da maternidade há bastante anos. Desde o final do ano, 
os funcionários estavam sem receber e com isso em alguns momentos 
paralisavam as atividades, o que para maternidade era uma catástrofe, 
levei isso ao secretário e não sei como aconteceu, mas na semana 
passada colocaram outra empresa.   O Senhor Relator Deputado George 
Melo – A senhora teve influência no processo de troca dessas empresas? 
Doutora Cristiane Greca Born – Nenhuma. O Senhor Relator Deputado 
George Melo – Então, nomine quem foi o responsável? Doutora 
Cristiane Greca Born – Pela troca? Acredito que o Secretário de Saúde. 
O Senhor Relator Deputado George Melo – Que tipo de documento 
chegou para autorizar a troca de empresa? A Doutora Cristiane Greca 
Born – Documento nenhum. O Senhor Relator Deputado George Melo 
– A senhora mesmo assim, aceitou a troca? A Doutora Cristiane Greca 
Born – Sim, porque conversamos com o Secretário. O Senhor Relator 
Deputado George Melo – Então a senhora responsabiliza o Secretário 
por tudo isso? A Doutora Cristiane Greca Born – Sim. Ele que decidiu a 
troca da Empresa. O Senhor Relator Deputado George Melo – Estou 
satisfeito. A Senhora Deputada Angela Águida Portella, Vice-Presidente 
da Comissão – Bom-dia a todos, Senhora Presidente da Comissão. 
Deputada Lenir Rodrigues, Doutora Cristiane  senhor Geam, existe uma 
preocupação muito grande por conta da prestação de serviços à 
população que é uma prestação de serviço diferenciada, porque é a 
questão da saúde. Pergunto: houve paralisação do serviço de limpeza e 
higienização que comprometesse a segurança, para não haver infecção 
hospitalar? A Doutora Cristiane Greca Born – Houve sim, tivemos... a 
empresa VALE tirou seu material de limpeza lá de dentro, fazia parte do 
contrato de fornecer material e conseguimos manter a limpeza de zonas 
críticas, embora todo o hospital seja zona crítica, só que temos as zonas 
principais, como é o centro cirúrgico, unidade de neonatologia, 
antigamente chamada de berçário, e a sala de parto que é o que mais 
suja, sem falar nas enfermarias, conseguimos manter a limpeza dessas 
zonas críticas com material da própria maternidade, correndo atrás de 
empréstimos, para que conseguíssemos materiais para manter a limpeza, 
e pedindo favor pessoal para os funcionários para que eles continuassem 
limpando. O Senhor Relator Deputado George Melo – Mas os senhores 
notificaram a empresa todas as vezes. A Doutora Cristiane Greca Born 
– Sim, todas as vezes, notificamos a empresa e a Secretaria de Saúde 
sobre o que acontecia, com relatórios e com fotos. A Senhora Deputada 
Angela Águida Portella, – Doutora, é importante que deixemos todos os 
pontos bem claros. Houve falha na prestação de serviços por parte da 
empresa contratada? A Doutora Cristiane Greca Born – Sim, houve. A 
Senhora Deputada Angela Águida Portella – Eles deixaram de executar 
as atividades para as quais eles foram contratados? Doutora Cristiane 
Greca Born – Deixaram. A Senhora Deputada Angela Águida Portella 
– Por quanto tempo? A Doutora Cristiane Greca Born – Nos últimos 
quinze dias constantemente, o que conseguíamos era pedir, 
pessoalmente, o favor aos funcionários que estavam parados, para 
entrarem três ou quatro para limparem as áreas da maternidade. Foi 
muito complicado. Era todos os dias assim, eu chegava, às vezes, nem 
havia chegado à maternidade e me avisavam que a VALE havia parado. 
A Senhora Deputada Angela Águida Portella – Os funcionários estavam 
lá? A Doutora Cristiane Greca Born – Sim, estavam lá. A Senhora 
Deputada Angela Águida Portella – Era uma forma de protesto? A 
Doutora Cristiane Greca Born – Sim, forma de protesto. A Senhora 
Deputada Angela Águida Portella – A senhora sabe informar o motivo 
da troca de empresa? Houve formalização sobre o motivo para trocar a 
empresa contratada? A Doutora Cristiane Greca Born – Isso eu não sei 
lhe dizer, eu acredito que isto é de informação de instâncias superiores.  
Todas as falhas nós as documentamos e as enviamos para Secretaria de 
Saúde, eram falhas que nos deixavam em uma situação muito séria 
perante a população, enfermarias de pacientes em pós- operatórios 
estavam muito sujas, banheiros sujos, enfermarias de pacientes que 
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incorretos, vocês da gestão tomaram alguma providência ou a nova 
empresa para que eles fossem capacitados para o serviço de forma 
correta? Já que eles estão viciados fazendo, realizando o trabalho 
incorreto? A Doutora Cristiane Greca Born – Tivemos uma reunião com 
o representante desta nova empresa, não sei se é dono, mas é o 
representante, e conversamos a respeito disso, está no contrato dele 
fornecer o treinamento, mas mesmo assim, nós como gestão, nos 
botamos á disposição, caso eles tenham alguma  necessidade, porque se 
portar dentro de um hospital não é uma coisa  corriqueira, no momento 
em que se entra, para nós, é o dia a dia, mas tem pessoas que não 
conhecem a forma de se portar dentro de um hospital. Se eles 
precisassem de ajuda, nós ajudaríamos nesse treinamento, nós botamos 
á disposição. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – A senhora falou que está no contrato dele fornecer o 
treinamento, a senhora viu esse contrato? A Doutora Cristiane Greca 
Born – Não vi, ele falou. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada 
Lenir Rodrigues – Ele que falou? E como é o nome desse representante? 
Doutora Cristiane Greca Born – Não estou lembrando para lhe dizer. 
Pedindo a palavra o Senhor Deputado Izaias Maia – Senhor Geam, você 
falou que quando procuraram o material da VALE, não havia mais nada. 
Você tem conhecimento que foi utilizado até segurança, através da 
solicitação de uma funcionária de lá, para que a VALE não retirasse o 
material dela? O Senhor tem essa informação? O Senhor Geam Ferreira 
– Não entendi sua pergunta. O Senhor Deputado Izaias Maia – A VALE 
foi tentar retirar o material dela de lá, já que havia sido afastada dos 
trabalhos, ela foi impedida por uma funcionária, que solicitou segurança 
da maternidade para evitar que  a VALE retirasse  seu material, você tem 
conhecimento disso? O Senhor Geam Ferreira – Não, isso não aconteceu 
lá, o material não existia, já não tinha mais, deixa eu explicar. O Senhor 
Deputado Izaias Maia – Essa informação estou lhe passando porque  foi 
dito aqui pelo dono da VALE. O Senhor Geam Ferreira – Vou lhe informar 
uma coisa, fui coordenador de manutenção daquele hospital, então eu 
conheço aquele hospital, e conheço a VALE que vem trabalhando lá há 
muito tempo. Então, realmente a VALE... , eu tenho que ficar ligando para 
o HGR para pedir flanela, para pedir produto de limpeza, pela manutenção. 
Na época eu era coordenador de manutenção e eu fazia isso para não 
deixar o hospital ficar sujo. Realmente, a VALE não tem estoque do 
material em depósito, muitas vezes, tive que pegar material no hospital, 
fazia acordo com o dono da VALE, com o representante da VALE, para 
ele me repor. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – Qual é o nome dele? O Senhor Geam Ferreira – É.., deu 
branco, não recordo o nome dele agora. Muitas vezes eu fazia essas 
coisas, pegava no HGR e dizia: preciso que vocês me devolvam esse 
material, mas muitas vezes não devolviam, tinha que cobrar. O Senhor 
Deputado Izaias Maia – Só para destacar para o senhor, a Comissão está 
apurando: um lado diz uma coisa e outro diz outra, é por isso que temos o 
objetivo de chegar até onde está a verdade, certo? O Senhor Relator 
Deputado George Melo – A contento, eu observo que a situação do senhor 
Geam é difícil porque ele só tem uma semana, mas acho que foi muito 
bem explicado. Agradeço e me dou por satisfeito. A Senhora Presidente 
da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues –  Pergunto à Senhora Cristiane 
e ao Senhor Geam se tem algo mais que queiram declarar? A Doutora 
Cristiane Greca Born – Queria dizer com relação a essa transição, deles 
retirarem material, foi pedido que o coordenador do patrimônio 
acompanhasse a saída deles para determinar se tudo o que eles levariam 
pertencesse mesmo à empresa, porque tinha ar-condicionado que era nosso, 
só isso, em nenhum momento foi impedido para eles retirarem 
absolutamente nada, o que ocorreu foi o companhamento de um funcionário 
do patrimônio, para que fossem tiradas as coisas deles e ficavasem as coisas 
que pertencesem à instituição. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada 
Lenir Rodrigues – Agradecemos a presença dos senhores e colocamos a 
importância das informações para o convencimento da Comissão em 
relação aos problemas relatados em razão da troca das empresas. Os 
senhores estão dispensados. Solicito aos senhores membros da Comissão 
que permaneçam na reunião para uma nova oitiva. A Senhora Presidente da 
Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Às dez horas e treze minutos vamos 
dar por encerrada a reunião, registrando o não comparecimento do Senhor 
André Levis Villolia  Brandão, Sócio-Administrador da empresa Thaythy 
Indústria e Serviços Ltda ME, convidado  para prestar informações, quanto 
à rescisão de contratos com o Estado de Roraima. ENCERRAMENTO: A 
Senhora Presidente, constatando não haver mais nada a tratar, encerrou a 
reunião às dez horas e treze minutos. E, para constar, eu, Márcia Brito 
Wanderley, secretária, lavrei a presente Ata que, depois de lida e aprovada, 
será assinada pela Senhora Presidente e encaminhada à publicação.

Deputada Lenir Rodrigues
Presidente da Comissão

contaminação dentro do hospital, isso não pode existir lá, mas isso vem 
acontecendo frequentemente. Quando a empresa saiu, e a outra assumiu, 
já trouxe a máquina de lavar para botar o mop separado, já trouxe as 
flanelas. Todas as vezes fornecíamos para empresa a compressa, não é 
brincadeira, eles pegavam as compressas, levavam para máquina de 
lavar roupas, limpavam o chão, coisa incrível que não dá para aceitar 
um negócio desse. Limpavam o chão, levavam para máquina de lavar 
roupa e devolviam para dentro do centro cirúrgico, dentro do bloco das 
orquídeas, é um absurdo isso. Documentei tirei fotos e mandei. Acho 
que foi por isso que aconteceu a troca da empresa. O Senhor Deputado 
Izaias Maia – O Senhor tem conhecimento se os funcionários da VALE 
foram todos absorvidos pela nova empresa? O Senhor Geam Ferreira – 
Não posso dizer que todos, mas a maioria dos funcionários antigos que 
já tinham conhecimento..., porque para desmontar uma incubadora ou 
algo assim precisa ter conhecimento, para você ter ideia, não pode ser 
lavado, porque queima, é um aparelho caro. Então, eles aproveitaram 
alguns funcionários da empresa VALE, com certeza. Tinha funcionários  
com três ou quatro meses e gente com sete meses sem receber, é meio 
absurdo. O Senhor Deputado Izaias Maia – As mulheres grávidas foram 
absorvidas pela nova empresa? O senhor tem conhecimento? O Senhor 
Geam Ferreira – Não sei se tinha na outra empresa mulheres grávidas, 
não sei se tinha na VALE, não posso afirmar nem que sim, nem que não, 
não tenho esse conhecimento, estou apenas com uma semana e meia, 
como diretor administrativo. O Senhor Deputado Izaias Maia – Muito 
bem, obrigado. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – O Senhor poderia dizer o nome da nova Empresa? O Senhor 
Geam Ferreira – União. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada 
Lenir Rodrigues – Quando houve essa troca, o senhor acompanhou se 
houve troca de uniformes? O Senhor Geam Ferreira – Tudo, troca de 
uniformes. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – Completo, ou só as camisetas. O Senhor Geam Ferreira – Já 
veio tudo completo, botas, o material deles certinho, isso aí eu 
acompanhei. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – Expresse para nós como é o kit de uniforme e as cores. O 
Senhor Geam Ferreira – Estão com o uniforme amarelo, camisa amarela, 
bota branca, o material todo de limpeza, aquele carrinho que usam.... A 
Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – E a 
calça? O Senhor Geam Ferreira – A calça é verde. A Senhora Presidente 
da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Então, calça verde, blusa 
amarela com o símbolo da empresa União, bota branca? O Senhor Geam 
Ferreira – Isso. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – Trouxeram todo o material? O Senhor Geam Ferreira – 
Isso, o material. A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir 
Rodrigues – E material permanente? Teve a máquina de lavar? O Senhor 
Geam Ferreira – A máquina de lavar, enceradeira, máquina de cortar 
grama, que não tinha, material para podar as árvores, que a outra 
empresa não fazia, estão fazendo praticamente tudo. A Senhora 
Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Com a palavra a 
senhora Deputada Angela Águida Portella – A empresa anterior, que é 
detentora do contrato, foi notificada sobre o descumprimento das 
tarefas? O Senhor Geam Ferreira – Como eu assumi agora, andei 
procurando sobre a gestão passada, o que tinha não é pouco: fotos, 
relatos, inclusive até do químico, são várias reclamações, isso vem de 
dois anos, se eu botar aqui em cima da mesa vai dar mais de cem folhas. 
A Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Com a 
palavra a doutora Cristiane. A Doutora Cristiane Greca Born – Queria 
falar com relação ao uniforme. Existe uma coisa chamada Equipamento 
de Proteção Individual – EPI,  no momento em que se entra dentro de 
um hospital ou de obras, os funcionários têm que usar, bota, luva, touca 
mas isso os funcionários da VALE não usavam, eles iam limpar de 
chinelos de dedo, se cair uma agulha e fura o pé, um funcionário desse 
se contamina com alguma doença. É um problema seríssimo para vida 
desses funcionários, e esses funcionários não usavam o  equipamento de 
proteção, foi uma coisa que quando assumi a gestão já comecei  falar da 
necessidade. E assim que essa outra empresa assumiu, já vi os 
funcionários com o equipamento, foi uma coisa que me tranquilizou. A 
Senhora Presidente da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – Doutora 
Cristiane, sempre foi assim? A senhora, como médica lá, então a senhora 
sabe sobre essa ausência de equipamento ou foi de um certo tempo para 
cá? A Doutora Cristiane Greca Born – Essa empresa nunca cumpriu com 
tudo o que estava no contrato, sempre foi uma empresa que deixou a 
desejar no cumprimento, seus funcionários sempre foram desgostosos, 
foram largados em relação a equipamento de proteção, era o que eu via, 
como médica, nunca foi uma empresa adequada. A Senhora Presidente 
da Comissão, Deputada Lenir Rodrigues – E os funcionários, conforme 
o senhor Geam, foram absorvidos, como eles faziam os procedimentos 


