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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 Jânio Xingu - PSL; 
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 Oleno Matos - PC do B
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 Oleno Matos - PC do B
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.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
a) Deputado Oleno Matos - PC do B
b) Deputada Lenir Rodrigues - PPS; 
c) Deputado Massamy 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 Oleno Matos - PC do B

CORONEL CHAGAS
1ª VICE-PRESIDENTE

JÂNIO XINGÚ
2º VICE-PRESIDENTE

FRANCISCO MOZART
3º VICE-PRESIDENTE
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1º SECRETÁRIO
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3º SECRETÁRIO
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4º SECRETÁRIO

JORGE EVERTON
OUVIDOR GERAL



2 BOA VISTA , 15 DE MARÇO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2717

GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL

Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR
Site: http://www.al.rr.leg.br
Fone: 4009-5584
E-mail: docgeralale@gmail.com
DANIELLY VANDERLEI DE MORAIS
Gerente de Documentação Geral
CARLOS EBER MONTEIRO COSTA
CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
Diagramação

EXPEDIENTE

As matérias publicadas no Diário Oficial da Assembleia 
Legislativa deverão ser encaminhadas à Gerência de 
Documentação Geral, conforme Resolução da Mesa 
Diretora nº 038/2015, respeitando horários e formatos 
estabelecidos no Ato Normativo nº 001/2008.

MATÉRIAS E PUBLICAÇÕES

É de responsabilidade de cada setor, gabinete, secretaria e 
dos órgãos da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio 
e Televisão as correções ou revisões das matérias por eles 
produzidas, bem como, o envio de documentos em tempo 
hábil para publicação.

SUMÁRIO

Superintendência Legislativa
- Proposta de Emenda Constitucional nº 001/2018

- Substitutivo ao Projeto de Lei nº 007/2018

- Ata da Sessão Solene

- Ata da 2665ª Sessão Ordinária - Íntegra

Superintendência de Gestão de Pessoas
- Resoluções nº 2124 a 2141/2018

02

03

03

06

09

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROPOSTA DE EMENDA À CONSTITUIÇÃO
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº   001/2018

Acrescenta-se os incisos VI 
e VII ao §1º, do Art. 166, da 
Constituição do Estado de 
Roraima.

A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, nos termos do artigo 39, § 3º, da Constituição do Estado, 
promulga a presente emenda ao texto constitucional.

Art. 1º A Constituição do Estado de Roraima passa a 
vigorar com a seguinte redação: 
 Art. 166 (...)
§1º (...)
VI- o estabelecimento de bacias hidrográficas como 
unidades de gestão de recursos hídricos;
VII - concessão ou qualquer outra forma de prestação 
privada de serviço ligada diretamente a água em um 
ou mais município(s) deverá ser precedida de consulta 
popular sob a forma de plebiscito em todos os municípios 
que compõem as respectivas bacias hidrográficas.
Art. 2º Esta emenda entra em vigor na data de sua 
publicação, revogadas as disposições em contrário.

Boa Vista-RR, 06 de março de 2018
OLENO MATOS

Deputado Estadual
SOLDADO SAMPAIO

Deputado Estadual
BRITO BEZERRA
Deputado Estadual

LENIR RODRIGUES
Deputado Estadual

AURELINA MEDEIROS
Deputado Estadual

GABRIEL PICANÇO
Deputado Estadual
JORGE EVERTON                   
Deputado Estadual

EVANGELISTA  SIQUEIRA     
Deputado Estadual

JUSTIFICATIVA
A propositura da presente Emenda Constitucional visa 

adequar os termos da legislação vigente, em especial, da Constituição 
Estadual, que tem como principal missão a incumbência de proteger e de 
preservar a água para as presentes e futuras gerações e, com o auxílio da 
sociedade que representa, exercer o papel de seu depositário e guardião.

A matéria em tela encontra guarida no ordenamento 
jurídico, não constando das exceções previstas no § 4º, do art. 60, da 
Constituição Federal, dispositivo este que exclui da deliberação da 
proposta de emenda constitucional as proposições tendentes a abolir a 
forma federativa de Estado, o voto direto, secreto, universal e periódico, 
a separação de Poderes, e os direitos e garantias individuais, o que não é o 
caso da proposição.

A proposição em questão tem o intuito de assegurar o 
correto manejo dos recursos hídricos existentes no Estado, em especial 
aqueles que digam respeito ao saneamento básico e à prestação de serviço 
de fornecimento de água potável à população, reconhecendo o fornecimento 
desses serviços – por serem bens essenciais à vida, como um direito humano 
fundamental, e, portanto, merecedores de cuidados e controle por parte do 
Poder Público. 

A par de fixar no texto constitucional definições 
conceituais, pretende-se também estabelecer diretrizes mínimas a serem 
seguidas nas prestações dos serviços de água e saneamento, dentre as quais 
destaca-se a obrigatoriedade da previsão e implementação de políticas e 
planos de proteção, conservação e preservação do meio ambiente, voltados 
a gestão sustentável e descentralizadas dos recursos, visando à preservação 
do ciclo hidrológico.

Para o atingimento desse desiderato, entende-se 
necessário que preferencialmente os serviços de abastecimento de água e 
de saneamento sejam prestados diretamente pelo poder público, ou através 
de sociedade de Economia Mista, controladas majoritariamente pela 
Administração Estadual ou Municipal, dentro de uma visão estratégica que 
sobreponha o interesse público ao interesse econômico privado.
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dá outras providências.” 
A GOVERNADORA DO ESTADO DE RORAIMA, 
 Faço saber 

que a Assembleia Legislativa aprovou e eu sancionou a seguinte Lei: 
Art. 1º - O caput do Art.  1°, caput, da Lei 1.176, de 27 de abril 

de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação: 
“Art. 1º - A classificação de município como 
estância turística, far-se-á por Decreto do Poder 
Executivo, atendidos os requisitos estabelecidos 
nesta Lei, mediante parecer favorável do Fórum 
Estadual de Turismo.”

Art. 2º - O caput do Art.  3°, caput, da Lei 1.176, de 27 de abril 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 3º - O Decreto do Executivo que objetive 
a classificação de região de um município 
como estância turística deve ser apresentado ao 
Estado pelo município interessado devidamente 
instruído com os seguintes documentos:”

Art. 3º -  O caput do Art.  4°, caput, da Lei 1.176, de 27 de abril 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 4º - O Poder Executivo deverá expedir 
Decreto Revisional das Estâncias a cada 4 
(quatro) anos, ratificando ou revogando os 
existentes a respeito.”

Art. 4º - O caput do Art.  5°, caput, da Lei 1.176, de 27 de abril 
de 2017, passa a vigorar com a seguinte redação:

“Art. 5º - O primeiro Decreto Revisional das 
Estâncias deverá ser apresentado em ate 4 
(quatro) anos após a publicação desta lei, período 
em que os Municípios classificados como 
estâncias, que não atenderem aos requisitos 
estabelecidos nesta lei, deverão se adequar às 
suas exigências, à exceção do previsto no inciso 
V do artigo 2º desta lei, sob pena de perderem a 
sua condição de estância.”

Art. 5º - Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação. 
Sala das Sessões, 09 de março de 2018.

BRITO BEZERRA
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

A Lei 1.176, de 27 de abril de 2017, foi editada com a finalidade 
de estabelecer condições e requisitos para a classificação de Estâncias 
Turísticas no Estado de Roraima. 

A fim de facilitar a viabilidade da aplicação da referida Lei é que 
se substitui a obrigatoriedade do meio “Lei Estadual”, por outro “Ato do 
Poder Executivo”, que pode ser Decreto ou outro meio menos burocrático. 
Assim sendo, conto com o apoio dos membros desta Casa, para aprovação 
desta proposição. 

BRITO BEZERRA
Deputado Estadual

ATAS PLENÁRIAS - SOLENE

ATA DA SESSÃO SOLENE, EM 20 DE FEVEREIRO
DE 2018.

28ª SESSÃO LEGISLATIVA
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER.
 Às dez horas do dia vinte de fevereiro de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, nesta cidade de Boa Vista, capital do Estado 
de Roraima, deu-se início à Sessão Solene de Abertura do Ano Legislativo e 
instalação do quinquagésimo quinto Período Legislativo da Sétima Legislatura 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Mestre de Cerimônia, Renato Barbosa - Senhoras 
e Senhores, bom dia! Damos início à Sessão Solene de instalação do 
quinquagésimo quinto Período Legislativo da Sétima Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 Para presidir esta Sessão, convidamos o Senhor Presidente, da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Deputado Jalser Renier.
 Convidamos para fazer parte da Mesa de Honra a Excelentíssima 
Senhora Governadora do Estado de Roraima, Maria Suely Silva Campos; 
convidamos a Excelentíssima Senhora Presidente do Tribunal de Justiça de 
Roraima, Desembargadora Elaine Bianchi; convidamos a Excelentíssima 
Senhora, Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, do Ministério Público 
Estadual, Doutora Janaína Carneiro Costa; convidamos a Excelentíssima 
Senhora, Defensora Pública Geral do Estado de Roraima, Doutora Terezinha 

 Nesse diapasão, propõe-se, outrossim, que a concessão 
ou qualquer outra forma de prestação privada deverá ser precedida de 
consulta popular sob a forma de plebiscito no âmbito do Município.

Desta forma, a proposição está em conformidade com o 
ordenamento pátrio. A Constituição Federal estabelece em seu art. 26, I:

Art. 26. Incluem-se entre os bens dos Estados:
I- as águas superficiais ou subterrâneas, fluentes, 

emergentes e em deposito, ressalvadas, na 
forma da lei, as decorrentes de obras da União, 
incluem-se entre os bens dos Estados.
(...)

Já o art. 23 da Carta Magna assim dispõe:
Art. 23.  É competência comum da União, dos 
Estados, do Distrito Federal e dos Municípios:
I-  zelar pela guarda da Constituição, das 
leis e das instituições democráticas e conservar 
o patrimônio público;
(...)
VI-  proteger o meio ambiente e combater a 
poluição em qualquer de suas formas;
VII- (...)
IX- Promover programas de construção 
de moradias e a melhoria das condições 
habitacionais e de saneamento básico;
X- (...)
XI-  registrar, acompanhar e fiscalizar as 
concessões de direitos de pesquisa e exploração 
de recursos hídricos em seus territórios
(...)

Outrossim, a presente proposta da emenda à constituição 
encontra guarida na Constituição do Estado de Roraima, em conformidade 
com os artigos 12 e 13, in verbis:

Art. 12. São bens do Estado: .
I - as águas superficiais ou subterrâneas, 
fluentes, emergentes ou em depósito, 
ressalvadas, neste caso, na forma da Lei, as 
decorrentes de obras da União; e
(...)
Art. 13. Compete ao Estado, concorrentemente 
com a União, legislar sobre:
(...)
VI - florestas, caça, pesca, fauna, conservação 
e preservação da natureza, defesa do solo e dos 
recursos naturais, proteção ao meio ambiente e 
controle da poluição;
(...)

Desse modo, entende-se que a concessão para a prestação 
privada do serviço de fornecimento de água e saneamento deverá ser 
precedida de consulta plebiscitária, não só no município que pretende 
alterar o modelo de gestão, mas em todos os outros municípios que 
compõem a respectiva bacia.

Boa Vista-RR, 06 de março de 2018
OLENO MATOS

Deputado Estadual
SOLDADO SAMPAIO

Deputado Estadual
BRITO BEZERRA
Deputado Estadual

LENIR RODRIGUES
Deputado Estadual

AURELINA MEDEIROS
Deputado Estadual

GABRIEL PICANÇO
Deputado Estadual
JORGE EVERTON                   
Deputado Estadual

EVANGELISTA  SIQUEIRA     
Deputado Estadual

PROJETO DE LEI 
SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 007/18

“Altera o artigo 1°, 3º, 4º e 5º, da Lei 
1.176, de 27 de abril de 2017, que 
estabelece condições e requisitos para 
a classificação de Estâncias Turísticas e 
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popular aqui dentro desta Casa.
 Analisamos e aprovamos quase 900 proposições, entre indicações 
parlamentares, decretos legislativos, projetos de lei, projetos de resoluções e 
ainda, emendas à Constituição Estadual.
 Em tempo algum na existência deste Estado, o cidadão comum teve 
tanto acesso a esta Casa. Na gestão que nós estamos, tornamos a Assembleia 
um elo de verdade entre o povo e seus problemas.
 Temos propiciado a realização de debates, audiências públicas, 
e não foram poucas reuniões, não apenas com a presença da população nas 
galerias, mas com direito a voz. Todo cidadão que aqui vinha ou que aqui vem, 
ele tem o direito de usar o tempo que for necessário para expor as suas ideias, 
seu trabalho e aquilo que está acontecendo dentro da sua instituição. Vou mais 
longe ainda. Com a chegada da TV Assembleia Legislativa, canal 57.3, esse que 
vocês estão acompanhando agora, somos a única Assembleia do Norte que tem 
o canal aberto ao vivo para que toda a sociedade possa assistir. É só ligar o canal 
e você estará sintonizado na TV Assembleia. Mas devo dizer aos senhores, que 
em nosso estado e porque não dizer no mundo, já que a transmissão é feita 
também pela Internet, vocês podem assistir a todas as sessões aqui presididas 
por mim. Devo dizer a cada um dos senhores que essa foi uma das grandes 
coisas que a Assembleia Legislativa realizou.
 Um dos nossos compromissos, enquanto presidente deste Poder, 
é a continuidade dessas ações parlamentares e a ampliação desses debates 
democráticos a que nós aqui assistimos.
 Estamos trabalhando para despertar nas pessoas o compromisso 
com a cidadania e a consciência de que as transformações sociopolíticas 
de que nós precisamos são resultados de leis e ações emanados pelo Poder 
Legislativo. Também temos investido em outras frentes, com o propósito de 
fortalecer e dignificar o Poder Legislativo de Roraima. Neste sentido, estamos 
agora fisicamente mais próximos da população. Em 2017, inauguramos quatro 
núcleos no interior do Estado, saímos deste prédio para atender a população do 
interior, resultando em geração de emprego, renda e opção de lazer, cultura, 
educação, para a população dos municípios de Alto Alegre, Bonfim, Iracema, 
Rorainópolis e Caracaraí. Devo dizer aos senhores que onde funciona a Escola 
do Legislativo, o Programa Abrindo Caminhos, o Procon/Assembleia, o 
Centro Comunitário de Apoio à Mulher-CHAME; também estamos em duas 
comunidades indígenas: Sucuba e Raimundão, ambas em Alto Alegre, e dentro 
de poucos dias estaremos em São João da Baliza, inaugurando outro núcleo e 
no município de Mucajaí.
 Senhoras e Senhores, quero fazer uma pausa para dizer que a 
mulher mais importante desta instituição acaba de chegar, que é minha esposa. 
Obrigado.
 Queremos que as pessoas tenham consciência de que com educação 
é possível conseguir realizações e objetivos, seja na vida pessoal ou na vida 
profissional, estamos fazendo isso porque acreditamos em um futuro digno 
para a população. Hoje já são milhares de pessoas atendidas diretamente nesses 
núcleos e queremos ampliar. No ano passado, realizamos a edição do programa 
Assembleia ao seu Alcance em Rorainópolis e Caracaraí, com realizações 
de Sessões Especiais, que transferiu provisoriamente a Sessão Plenária, que 
acontece na sede do Poder Legislativo para o interior. Quero dizer aos Senhores 
que entre todos os trabalhos desenvolvidos pelo Poder Legislativo, um deles 
é ouvir e registrar as reivindicações e sugestões da população e entidade da 
sociedade civil e organizada. Algumas dessas demandas já foram incluídas este 
ano por meio de Emendas Constitucionais. Além disso, reforçamos a atuação 
e ampliamos as ações dos programas permanentes deste poder, como o caso 
do Procon, Procuradoria Especial da Mulher, Escola do Legislativo, o Cine/
ALE/Cidadania, o CAM – Centro de Apoio aos Municípios e o Fiscaliza 
Roraima, todos criados para atender a população do Estado, conforme a 
finalidade com a qual cada um se propõe a fazer. A Escola Legislativa funciona 
em todos os núcleos do interior do Estado, está também no Bairro Sílvio 
Botelho, onde milhares de jovens, neste momento, têm tido oportunidade de 
se capacitar, aprender informática e idiomas diversos, se atualizar e se preparar 
para vestibular e concursos públicos por meios de cursos preparatórios. A 
Assembleia Legislativa de Roraima tem feito muito mais do que seu papel 
funcional, tem chegado mais longe e para isso conta com a cooperação mútua 
entre os poderes do Estado com quem mantemos uma excelente relação, 
seguindo o princípio da separação de poderes e também da sua independência.
 Hoje, retornamos as nossas atividades legislativas, com a expectativa 
de mais um ano produtivo, pautado na transparência e também na participação 
popular. Eu quero convidar todos vocês, cada um de vocês a participar desse 
processo democrático, acompanhando nossas ações, acompanhando as nossas 
metas e ações do Poder Legislativo. Senhoras e Senhores, nenhum vento sopra 
a favor de quem não sabe para onde quer ir.
 Desejo que este ano seja de muito trabalho, grandes conquistas, 
desafios profissionais e também satisfação pessoal. Que saibamos os rumos a 
seguir e que possamos continuar trabalhando com o legislativo mais atuante, 
dinâmico, independente, vivo e soberano.

Muniz; convidamos o Comandante da Primeira Brigada de Infantaria de Selva, 
General Gustavo Henrique Dutra de Menezes; convidamos o Procurador-
Geral do Estado, Doutor Aurélio Cantuária; convidamos o Presidente da 
Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional Roraima, Doutor Rodolfo Morais; 
representando o Comandante Geral da Polícia Militar, Coronel Edson Prola; 
Coronel Sub-Comandante, Coronel/PM Paulo Roberto dos santos Macedo; 
convidamos o Reitor da Universidade Estadual de Roraima, Professor Mestre, 
Regis Odlare Lima de Freitas.
 Anunciamos a palavra do Presidente desta Casa, Deputado Jalser 
Renier.
 O Senhor Presidente Jalser Renier  -  Senhoras e Senhores, 
muito bom dia. É uma satisfação imensa estar aqui mais uma vez com todos 
os Senhores Deputados e Deputadas, bem como com a sociedade roraimense 
que se deslocou de suas casas para prestigiar o evento do Poder Legislativo e 
o anúncio das ações referentes ao orçamento do Poder Executivo. Eu, como 
Presidente desta Casa, não posso deixar de dizer, muito obrigado a todos os 
senhores.
 Esta legislatura é uma legislatura extremamente importante para 
todos os cidadãos do Estado e do país. Pela primeira vez na história do Estado 
de Roraima, vamos ter uma eleição totalmente diferente de todas as outras 
que já vivemos aqui em Roraima. Uma eleição em que nós precisamos estar 
conectados. Com harmonia, bom senso, mas acima de tudo, com respeito ao 
povo de Roraima.
 As agressões, as farpas, ou qualquer ato que ocorra dentro deste 
Estado, não pode ser recebido como uma ação democrática. Não podemos 
enfrentar os problemas e nem tão pouco apagar o fogo com o fogo na mão. 
Entendo que esse é o melhor caminho, você acreditar no futuro, prosperar, 
confiar em coisas melhores que o Estado possa ter. Não esqueçam que o Estado 
é maior do que brigas, de qualquer coisa que venha ocorrer. Precisamos nos 
unir e a união é tão importante para o Estado, do que qualquer tipo de briga. Por 
essa razão é que nós entendemos que a oportunidade deve ser bem maior do 
que qualquer ato, ou de qualquer pessoa que está dentro de um contexto social 
e democrático.
 Quero, aqui, neste momento, antes de darmos segmento a nossa 
cerimônia, cantar o Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de Roraima.
 (Execução dos Hinos Nacional e de Roraima).
 O Senhor Presidente Jalser Renier  -  Sob a proteção de Deus 
e em nome do povo de Roraima, declaro aberta a 28ª Sessão Legislativa de 
Instalação do 55º Período Legislativo da 7ª Legislatura, conforme preceitua o 
parágrafo 2º do Artigo 30, da Constituição Estadual, e o inciso V, do Artigo 117 
do Regimento Interno deste Poder.
 Senhora Governadora do Estado, Maria Suely Silva Campos; 
Senhora Desembargadora, Presidente do Tribunal de Justiça, Doutora Elaine 
Bianchi; Procuradora-Geral de Justiça, em exercício, Doutora Janaína Cordeiro; 
Defensora Pública Geral do Estado de Roraima, Doutora Terezinha Muniz; 
Comandante da Primeira Brigada de Infantaria de Selva, General Gustavo 
Henrique Dutra de Meneses; Procurador-Geral do Estado, Doutor Aurélio 
Tadeu Meneses; Presidente da Ordem dos Advogados do Brasil, Seccional 
Roraima, Doutor Rodolfo Morais; Representando o Comandante Geral da 
Polícia Militar, Coronel Edson Prola; Coronel Sub-Comandante, Coronel/PM 
Paulo Roberto dos Santos Macedo; Magnífico Reitor da Universidade Estadual 
de Roraima, Professor Mestre, Regis Odilare Lima de Freitas; Comandante-
Geral do Corpo de Bombeiro Militar do Estado de Roraima, Coronel 
Doriedson Ribeiro; Secretário Chefe da Casa Militar, Coronel PM, Magalhães 
Damasceno; Secretário Chefe da Casa Civil, Frederico Linhares; Secretário 
de Estado de Educação, professor José Silva Gomes; Secretário de Imprensa 
e Comunicação Social, Gustavo Abreu; Secretário de Gabinete Institucional, 
Marcelo Lopes; Secretário de Estado da Fazenda, Kleber Coutinho; Secretaria 
de Gestão, Estratégia da Administração, Aline Resende; Secretário de 
Planejamento e Desenvolvimento, Haroldo Eurico Amoras; Secretário da 
Saúde, Doutor Marcelo Batista; Secretário de Estado, da SETRABES, Emília 
da Silva Campos; Secretária Extraordinária para Assuntos Internacionais, 
Verônica Caro, e em nome dele, eu saúdo todos os secretários que se encontram 
aqui nas nossas galerias. 
 Neste momento, declaro instalado o 55º Período Legislativo da 7ª 
Legislatura.
 Estamos iniciando, neste momento, ao último ano de atividade deste 
mandato parlamentar. Em nome da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa 
de Roraima, quero agradecer a presença de todos e, em nome da Senhora 
Governadora que aqui se encontra, faço deferência a todas as autoridades 
constituídas aqui presentes. Gostaria de aproveitar essa oportunidade para 
fazer uma breve prestação de contas à sociedade, sobre as ações do Poder 
Legislativo.
 Estamos aqui para fiscalizar e desenvolver leis que contribuam para 
o desenvolvimento do nosso Estado. É nesse sentido que podemos afirmar que 
a atual legislatura, tem se empenhado em ampliar ainda mais a participação 
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maior crise econômica que o país já passou. E mais, enfrentando uma oposição 
ardilosa que usa emissoras de rádio, televisão, adquirida até ilicitamente como 
dizem os jornais, custeados com recursos públicos para denegrir o nosso 
governo e atrapalhar Roraima. Eu não tenho sistema de comunicação e não 
invento histórias para agradar com inverdades, para enganar nossa gente. 
Trabalho com amor, muito amor, e digo mais uma vez, com honestidade, ou 
será que ser honesta neste país é demérito? Busco o melhor, de verdade, para os 
meus conterrâneos e todos aqueles que vivem em Roraima. A vontade é que faz 
acontecer, isso não é slogan eleitoral, é o estilo que escolhi para governar meu 
Estado. Com a benção de Deus, com a confiança do povo e a nossa vontade, 
a reconstrução de Roraima é uma realidade. As sementes que plantamos 
brotaram e já começam a dar frutos, e, o mais importante, em lavouras sólidas 
e sustentáveis. Não tenho medido esforços para superar cada um dos entraves 
para mudar a matriz econômica do nosso Estado. 
 O fortalecimento do setor produtivo é a nossa principal meta 
de governo para alcançar o sonho de uma economia forte, que é baseada 
na agropecuária e é a grande vocação do nosso Estado, gerando riquezas e 
oportunidades de emprego. No nosso Governo, Roraima se transformou na 
mais nova fronteira agrícola do país. A segurança das terras é uma realidade 
desde maio de 2016, quando então concretizamos os repasses de quatro 
milhões e seiscentos mil hectares de terras da União para o nosso Estado, 
um feito histórico, minha gente. Complementamos o maior programa 
de regularização fundiária da Amazônia Legal, o Título Legal, que já 
estamos titulando os imóveis situados fora da faixa de fronteira e emitindo 
autorizações de ocupação, que é o primeiro documento que regulariza a 
terra. Depois de viver anos desacreditado, e até apelidada de “Imobiliária do 
Crime”, o ITERAIMA hoje desfruta de credibilidade, sendo referência para 
outros Estados da Amazônia Legal. Aprovamos, Deputada Aurelina, nesta 
Casa Legislativa, as leis fundiárias urbanas e rural. Estamos trabalhando 
para que sejam emitidos quatro mil títulos definitivos só em 2018. Na área 
urbana, estamos regularizando 10 mil lotes, só em Boa Vista e 1500 lotes em 
Rorainópolis. Simplificamos, Deputada Angela, o processo de licenciamento 
ambiental e, hoje, os produtores, sejam os pequenos, médio e grandes não 
enfrentam mais nenhuma dificuldade para obter a licença para produzir com 
responsabilidade ambiental. Em apenas 45 dias, disponibilizamos a licença 
virtualmente. Me orgulha muito poder dizer que conquistamos um status 
de estado livre da febre aftosa com vacinação para o nosso Estado. Isso não 
aconteceu por acaso, Deputado Joaquim Ruiz, foi gestão eficiente de resultado, 
com investimento na nossa agência de defesa agropecuária, com equipamentos, 
com pessoal, com chamamento de 171 servidores concursados. Quero anunciar 
aqui que, agora em maio, receberemos, em Paris, o Certificado Internacional 
para exportamos a nossa carne também para outros países. O nosso rebanho 
cresceu em 10% nesses três últimos anos, a maior cobertura vacinal da 
história, 99% de imunização na última campanha. Com isso, Deputado Gerson 
Chagas, a carne bovina de Roraima, que é muito saborosa, agora vai ganhar 
o mundo com a exportação. A agricultura também registra um expressivo 
crescimento. A produção de grãos vem aumentando com a introdução de 
culturas já consolidadas no País, como o algodão. Somente a lavoura de soja 
cresceu 107% nesses últimos anos. Isso, senhoras e senhores, é o resultado das 
condições que o governo tem dado para atrair os investimentos e fomentar a 
agropecuária que, por sinal, foi responsável pela elevação de 1,2% do nosso 
produto interno bruto em 2017. Roraima foi um dos 11 estados brasileiros que 
apresentou crescimento na economia, apesar de tamanha crise econômica. Os 
agricultores familiares recebem a atenção devida do nosso governo, deputado 
Brito, você sabe disso. Para garantir a assistência técnica, reformamos 32 
Casas do Produtor Rural, disponibilizamos viaturas, instalamos internet para 
agilizar a elaboração dos projetos e a emissão online da Declaração de Aptidão 
do PRONAF. O resultado é impressionante. Com os projetos elaborados pelos 
técnicos da Secretaria de Agricultura, as instituições financeiras já liberaram 
18 milhões de reais em crédito para os pequenos produtores. Na EXPOFERR 
do último ano, liberamos quarenta milhões de reais em projetos. Para garantir 
o escoamento dessa produção, estamos investindo na infraestrutura. As obras 
no Estado já somam 1152 quilômetros, além de 200 pontes prontas e outras 40 
em construção. Deputado Gabriel, é com imensa alegria que vamos inaugurar 
o asfaltamento da BR-210, no dia 3 de março. Uma obra que demorou 30 
anos para sair do papel. Vou ter muito orgulho de, ao lado dos senhores, que já 
convido agora, para descerrar a placa de inauguração.
 Ainda no Sul do Estado, estamos finalizando os testes da Usina 
Hidrelétrica de Jatapú, para inaugurar as turbinas instaladas no nosso governo. 
É a primeira vez que a hidrelétrica está com sua capacidade total de geração, de 
10 megawatts, após 23 anos de funcionamento.
 Tenho um olhar especial para a saúde, Deputado Jalser, quando 
cheguei ao governo, a sugestão era demolir o Hospital Coronel Mota. Fizemos 
a reforma, colocamos equipamentos novos e hoje o Coronel Mora oferece 36 
especialidades e atende 18 mil cidadãos por mês
 Transformamos a unidade Cosme e Silva com todas as 

 Quero agradecer a todas as pessoas, às famílias, amigos, a cada um 
que se deslocou até aqui. Devo dizer aos senhores que nada é mais importante 
do que a democracia. Nós precisamos, sobretudo, unir forças para combater 
e apresentar soluções para o estado que precisa de cada um dos senhores. 
Vivemos hoje um momento difícil por conta da migração venezuelana. Em um 
estado de crise, como a Venezuela, precisamos encarar isso com humildade, 
sentimento, mas acima de tudo com responsabilidade, que emana de uma 
junção mútua de cada um, uma comunicação, onde cada um de nós, possamos 
estar conectados para resolver os problemas do estado, independente da 
bandeira partidária, independente da sua posição política, somos políticos para 
fazer o bem, somos políticos para melhorar a vida das pessoas. Não somos 
políticos para nos engalfinharmos, para nos agredirmos; somos políticos para 
manter a ordem, a paz e encontrar a solução que o povo precisa. Por esta razão 
é que agradeço imensamente a oportunidade de estar aqui mais uma vez, eleito 
soberanamente pela vontade popular, juntamente de todas as pessoas que aqui 
representam todas as instituições que se deslocaram e que estão aqui conosco, 
sejam bem-vindos e muito obrigado.
 A Sessão está aberta e neste momento agradeço a presença de 
todos.
 Convido a Senhora Excelentíssima Governadora do Estado de 
Roraima, Suely Campos, para fazer a leitura da Mensagem Anual e apresentar 
o Plano de Governo para o ano de 2018, nos termos do inciso 14 e artigo 62 da 
Constituição Estadual. Peço uma salva de palmas.
 A Excelentíssima Senhora Governadora do Estado de Roraima, 
Maria Suely Silva Campos  -  Bom dia a todos. Excelentíssimo Senhor 
Deputado Estadual Jalser Renier, Presidente da Assembleia Legislativa; 
Desembargadora Elaine Bianchi, Presidente do Tribunal de Justiça; Deputado 
Coronel Chagas, Vice-Presidente desta Casa; Deputado Francisco Neto, 3º 
Vice-Presidente desta Casa; Deputado Rosinaldo Adolfo, Primeiro-Secretário; 
Deputado Marcelo Mota de Macedo, Segundo-Secretário; Deputado Dhiego 
Coelho, Terceiro-Secretário; Deputado Izaías Maia, quarto-Secretário; 
Deputado Masamy Eda, Corregedor Geral; Deputado Jorge Everton, Ouvidor; 
Deputados: Angela A. Portella, Antônio Eduardo Filho, Evangelista Siqueira, 
Francisca Aurelina de Medeiros, Brito Bezerra, Francisco dos Santos Sampaio, 
Gabriel Picanço, George Melo, Joaquim Ruiz, José Ribamar de Araújo 
Barbosa, Lenir Rodrigues e Valdenir Ferreira.
 Quero cumprimentar a Doutora Janaína Carneiro, Procuradora de 
Justiça em Exercício, no Ministério Público; General Dutra, Comandante da 
1ª Brigada de Infantaria de Selva; Doutor Aurélio Cantuário, Procurador do 
Estado; Doutora Terezinha Muniz, Defensora Pública Geral do Estado; Doutor 
Rodolfo Moraes, Presidente da OAB; Frederico Linhares, Chefe da Casa 
Civil, em nome do qual cumprimento aos demais Secretários do Governo. 
Cumprimento toda a equipe do governo aqui presente, demais autoridades, 
imprensa, senhoras e senhores.
 Quero agradecer a todos os deputados estaduais e ao Presidente da 
Assembleia pela acolhida neste dia em que se inicia os trabalhos legislativos. 
E hoje, nessa abertura dos trabalhos legislativos de 2018, na leitura da última 
Mensagem Governamental deste mandato, transmito a todos um breve balanço 
do governo, assim como fez o Presidente da Assembleia, Deputado Jalser 
Renier.
 Hoje é o momento de falarmos do que fizemos, do que avançamos, 
do que cumprimos para a nossa população de Roraima. Mesmo com as imensas 
dificuldades encontradas, obtivemos significativa conquista para Roraima 
nesses três anos de governo. As muitas entregas previstas de importantes obras 
para este ano, demostra que o nosso trabalho está recolocando Roraima no 
caminho do desenvolvimento e maior justiça social. E esta Mensagem tem o 
tom de uma conversa com Vossas Excelências, com a nossa gente, tom de quem 
trabalha com amor, com a verdade e com a transparência, de um compromisso 
de uma governadora que respeita seus cidadãos e exige e impõe respeito ao 
nosso estado. Quando assumi o governo, o encontrei arrasado. Quem é que não 
lembra que só tinham apenas 91 mil reais em caixa, o salário de dezembro de 
2014 dos nossos servidores atrasados, uma dívida de quase dois bilhões de reais 
e outros 100 milhões de precatórios em atraso? Não descansei nenhum segundo 
para cumprir o compromisso com os nossos servidores. Em janeiro de 2015, 
pagamos os dois salários de dezembro de 2014 e janeiro de 2015. Começamos 
os trabalhos no vermelho, tendo que cobrir um déficit que não criamos e isso 
impactou em nosso ajuste fiscal de hoje. O pior impacto vem dos 22 milhões 
de reais que retiramos todos os meses da receita do Estado para pagar esse 
empréstimo bilionário, contraído, até diria que sem pensar na capacidade de 
endividamento do Estado, pois comprometeria as finanças do nosso Estado. E 
assim estamos convivendo mês a mês com o orçamento menor que a receita. 
Já pagamos quase 700 milhões de dívidas e isso reduziu a capacidade de o 
Estado investir mais em saúde, segurança, educação, em programas sociais 
e infraestrutura. Essas mazelas, contudo, meus senhores e senhoras, não 
abalaram nosso compromisso de construir Roraima, pelo contrário, nos deu 
mais força e coragem para enfrentarmos os desafios de governar em meio à 
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cerca de R$ 6.000.000,00 para fomentar nossa economia nos pequenos negócios. 
Hoje, quero anunciar também que está sendo pago o crédito escolar, a aquisição 
do material escolar para os filhos das famílias atendidas pelo crédito do povo. 
Gosto de sair do gabinete e me aproximar das pessoas, por isso, concebemos 
o programa “A Caravana do Povo�, que significa o governo chegando muito 
perto das pessoas, levando cidadania a cada um, em cada rincão desse estado, 
nos bairros de Boa Vista, nas sedes dos municípios, nas vilas e comunidades 
indígenas. Em 3 anos, já realizamos quase 300 mil atendimentos na caravana 
do povo.
 Só não vê a reconstrução de Roraima quem não quer. Conforme 
acabei de demonstrar, alcançamos investimentos em todas as áreas. Essas são 
conquistas da gestão de resultados do nosso governo. Poucos teriam a coragem 
de governar enfrentando as dificuldades que eu enfrento. Receita menor que 
a despesa, dívida pública impagável e uma oposição impiedosa, que trabalha 
contra o povo de Roraima. Pelo que fiz e pelo muito que ainda posso fazer, 
quero continuar trabalhando pelo meu estado. Naturalmente, sou pré-candidata 
à reeleição e, assim, vamos avançar muito mais.
 Aproveitando essa oportunidade, mais uma vez quero reafirmar 
nossos feitos e nossas ações, de uma forma política pessoal, tenho que dizer 
isso: Sou a governadora da solução fundiária e da titulação de terras; sou a 
governadora da certificação de Estado, livre da Febre Aftosa; sou a governadora 
do Hospital das Clínicas; sou a governadora do novo HGR; sou a governadora 
do Centro de Referência da Saúde da Mulher e da Carreta da Mulher; sou 
a governadora da inovação das escolas militarizadas; sou a governadora do 
maior e mais moderno programa habitacional já realizado em Roraima para 
os servidores públicos: o Bem Morar Servidor; Sou a governadora da Rede 
Cidadania, que acolhe milhares de famílias; sou a governadora da Atenção 
especial do programa Melhor Idade e da Escola do Atleta; sou a governadora 
que vai inaugurar a BR-210; sou a governadora da Usina de Jatapu, com 100% 
de sua capacidade funcionando; sou a governadora da Caravana do Povo; sou 
uma governadora honesta, que respeita as pessoas e que tem coragem para 
governar, enfrentando todos os desafios, de forma verdadeira, com o foco 
maior no desenvolvimento de Roraima.
 Em 2018, teremos muitas vitórias para continuar avançando no 
crescimento do nosso estado. Obrigada.
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz pede uma Questão de Ordem  
-  É a governadora do curso de medicina na Universidade Federal de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier  -  Quero agradecer a 
oportunidade e a presença de todos os senhores e neste momento, dou por 
encerrada a Sessão, convidando a todos para a Sessão Ordinária do dia 21 de 
fevereiro de 2018.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 
Aguida, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel 
Chagas, Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George 
Melo, Izaías Maia, Jalser Renier, Joaquim Ruiz, Jorge Everton, Lenir 
Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamy Eda, Naldo da Loteria, Odilon 
Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé Galeto.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2665ª SESSÃO, EM 22 DE FEVEREIRO DE 2018.
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA.
=                                ORDINÁRIA                                     =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.
(Em exercício)

 Às nove horas do dia vinte e dois e fevereiro de dois mil e dezoito, 
no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima sexcentésima 
sexagésima quinta Sessão Ordinária do quinquagésimo quinto período 
Legislativo da sétima Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas  -  Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Convido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues para atuar como 
Segunda-Secretária ad hoc.
 Solicito à Senhora-Secretária proceder à leitura da Ata da Sessão 
anterior.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Coronel Chagas - Coloco em discussão a Ata 
da Sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados que queira 
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os Deputados que 
forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria - O Expediente 

características de uma UPA, para suprir a falta de atenção básica nos postos de 
saúde da zona oeste da Boa Vista.
 Na nossa gestão, o Hospital de Rorainópolis passou a funcionar 
efetivamente e hoje é referência no Sul do Estado. Já foram 222 mil atendimentos 
e fizemos cerca 5 mil cirurgias. Já construímos sete grandes obras: O CAPS 
3, para pessoas com transtornos mentais; a Unidade de Acolhimento, para 
dependentes químicos; a Casa da Gestante, para grávidas de alto risco; a nova 
sede do Laboratório de anatomia e Patologia, que há 38 anos funcionava de 
forma improvisada; o Hospital de Caracaraí, reformado e ampliado e equipado; 
a nova sede do Centro de Referência da Saúde da Mulher; e a nova sede do 
Caps AD, para atender dependentes químicos.
 Outras grandes obras estão em andamento. Os hospitais de Caroebe 
e Santa Maria de Boiaçú recebem uma grande reforma pela primeira vez. E até 
o final do ano, vamos concluir a reforma de todos os hospitais do interior, com 
emendas parlamentares.
 Também pela primeira vez, teremos em Boa Vista um Centro 
Especializado de Reabilitação para todos os tipos de deficiência.
 Há 27 anos que não se construía um hospital em Boa Vista. O 
Hospital das clínicas, senhores deputados, senhoras deputadas, será inaugurado 
agora em março e o anexo do Hospital Geral de Roraima será entregue à 
população até o final do ano.
 Juntos, ofereceremos à população 392 novos leitos de internação, 
40 leitos de UTI, 10 salas de cirurgia, e equipamentos modernos que garantirão 
qualidade e conforto no atendimento.
 Inovamos com a Carreta Saúde da Mulher para fazer a prevenção e 
o diagnóstico de câncer de mama em cada ponto desse Estado e hoje zeramos 
a fila de espera do exame da mamografia. Como dito anteriormente, para 
completar o atendimento especializado à mulher, em 2017, inauguramos uma 
linda obra para abrigar o Centro de Referência da Saúde da Mulher, Luíza 
Perin.
 Empossamos 1.495 servidores da saúde, reduzindo em 60%, o 
déficit de profissionais da saúde em todo o Estado.
 Falando agora da Educação, não posso deixar de mencionar 
a transformação que o Governador Neudo Campos fez na educação, com a 
construção das nossas 131 escolas padrão, que resistiram por tanto tempo ao 
abandono e que agora estamos revitalizando, uma a uma, já são 67 escolas 
revitalizadas. Agora, nosso governo chega à revolução do novo conceito 
educacional, da gestão compartilhada com a Polícia Militar e o Corpo de 
Bombeiros. Com a militarização, pacificamos essas escolas e já elevamos a 
qualidade de ensino em Roraima a patamares nunca antes alcançados. Já são 
18 escolas militarizadas, 7 no interior e 11 na capital. Valorizamos os nossos 
profissionais da educação, 3.034 servidores receberam a progressão horizontal. 
Já fizemos o enquadramento na nova Lei de 2.034 professores, o que representa 
60% de total dos docentes. Roraima tem um dos melhores salários do Brasil, 
um docente optante pelas 40 horas de aula da jornada de trabalho, por exemplo, 
tem salário inicial de R$ 4.000,00, podendo chegar a R$ 12.000,00 conforme a 
titulação. Os servidores estaduais nunca foram tão valorizados como na nossa 
gestão. Depois de onze anos de espera, os servidores do quadro geral foram 
contemplados com um novo PCCR, quase 5.000 servidores foram beneficiados 
e tiveram aumento real de salário, que chegou a 90% em muitas categorias. 
É um olhar de respeito a quem nos ajuda a cuidar do estado e das pessoas. 
Por isso, também foram implementados os PCCR nas áreas de infraestrutura, 
Agronomia, Veterinária, Economia, Agentes Penitenciários e Assistência 
Social. Agora, vamos implementar o mais completo programa habitacional já 
visto em Roraima, o “Bem Morar Servidor�, só nessa primeira etapa serão 
1.640 unidades em três conjuntos habitacionais, tão importante quanto garantir 
moradia para os nossos servidores é a geração de emprego com a construção 
desses empreendimentos que diretamente vão gerar 2.000 empregos e 
indiretamente 5.000 empregos. 
 A segurança pública hoje é um desafio para todos, neste momento 
em que nosso Estado enfrenta uma tamanha crise migratória nunca vista na 
história do País. O Governo do Estado tem feito sua parte, equipando nossas 
polícias e estamos na expectativa do apoio acordado com o governo federal em 
guarnecer mais as nossas fronteiras. A inclusão social ganhou novo patamar 
no nosso governo e hoje o auxílio chega a quem precisa, num total de 45.000 
famílias. A rede cidadania é o grande guarda-chuva de toda a política de 
assistência social. Inovamos com a escola do atleta, que é o maior projeto de 
inclusão social por meio do esporte. Reativamos o clube de mães oferecendo 
oportunidade e geração de renda para as mulheres. No atendimento à melhor 
idade, a quantidade de idosos beneficiados triplicou. A Rede Cidadania de 
atenção especial é o maior centro de atendimento para pessoas com deficiência 
do País. Dobramos a quantidade de pessoas em que são atendidos cerca de 
1.250 usuários da Rede Cidadania especial. 
 No nosso compromisso para o incentivo ao empreendedorismo, 
reativamos o balcão de ferramentas para financiar o microempreendedor com 
potencial de geração de renda e emprego. O Desenvolve Roraima já financiou 
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 Indicação nº 23, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para que determine aos 
órgãos competentes, especialmente ao Departamento Estadual de Trânsito de 
Roraima – DETRAN/RR, para implantar sinalização de trânsito na Rodovia 
Estadual RR 203 até a Vila do Tepequém, no Município de Amajari.
 Indicação nº 24, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
20 metros após a Comunidade Milagre, sentido à Comunidade Vizeu, no 
Município de Normandia.
 Indicação nº 25, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
20 metros em frente à Residência Bota Fogo, ao lado da Comunidade Volta do 
Teso, Município de Normandia.
 Indicação nº 26, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 20 
metros na saída da Comunidade Coqueirinho, sentido Raposa, Município de 
Normandia.
 Indicação nº 27, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
30 metros na Vicinal Coqueirinho, após a Comunidade Milagre, Município de 
Normandia.
 Indicação nº 28, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
50 metros na Vicinal Coqueirinho, sobre o Igarapé do Chumbinho, após a 
Comunidade Monte Claro, Município de Normandia.
 Indicação nº 29, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 30 km 
de asfalto da RR 203 até a Vila Tepequém, Município de Amajari.
 Indicação nº 30, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação da vicinal 
que dá acesso à comunidade Coqueirinho e demais comunidades, no Município 
de Normandia.
 Indicação nº 31, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 1,5 km 
de extensão da estrada que dá acesso à comunidade Imbaúba, no Município de 
Normandia.
 Indicação nº 32, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 
50 metros sobre o Igarapé Jauari, na Vicinal Transarrozeira, Baixo Cotingo, 
Município de Normandia.
 Indicação nº 33, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma da ponte de 28 
metros sobre o Rio Jacamim, na Vicinal Jacaminzinho, Município de Cantá.
 Indicação nº 34, de 20/02/18, de autoria do Deputado Izaías Maia, 
encaminhando ao Governo do Estado, para construção de Posto de Identificação 
para emissão de documento de identidade para atender o sul do estado.
 Indicação nº 35, de 20/02/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Governo do Estado, para manutenção da ponte de 20 metros 
sobre o Igarapé Taboca, localizada na BR 210, Município de Caroebe.
 Requerimento nº 004, de 21/02/18, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, requerendo a realização de Audiência Pública presidida 
pela Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência, no dia 02 
de março do corrente ano, às 10h, para tratar sobre a privatização da Boa Vista 
Energia S/A.
 Requerimento nº 005, de 21/02/18, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra, requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 15 de março 
do corrente ano em Sessão Solene, para entrega das comendas propostas pelo 
parlamentar já aprovadas em plenário.
 Memorando nº 008, de 19/02/18, de autoria do Deputado Oleno 
Matos, encaminhando atestado médico, para conhecimento e providências.
 Memorando nº 011, de 20/02/18, de autoria do Deputado Mecias 
de Jesus, informando sua ausência no expediente parlamentar desta Casa 
Legislativa, no período de 20 a 22 de fevereiro do corrente ano.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos nomes dos Senhores 
Deputados inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Naldo da Loteria – Senhor 
Presidente, não há oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo oradores 
inscritos para o Grande Expediente e nem matéria para Ordem do Dia, 
atendendo ao Requerimento nº 003/18, aprovado anteriormente, transformo 
a Sessão Ordinária em Comissão Geral, oportunidade em que esta Casa 
Legislativa homenageará o médico Dr. Daisaku Ikeda com a Comenda 
“Orgulho de Roraima”, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de 
Roraima, conforme Decreto Legislativo nº 055/2017, indicação da Deputada 

consta do seguinte, Senhor Presidente:
  RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 004, de 21/02/18, de autoria do Deputado 
Gabriel Picanço, que “dispõe sobre a obrigatoriedade de exame para verificar 
a trombofilia em postos de saúde e hospitais da rede pública do estado de 
Roraima”.
 Projeto de Lei nº 005, de 21/02/18, de autoria do Deputado Brito 
Bezerra, que “institui o Dia Estadual do Sanfoneiro em Roraima e dá outras 
providências”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 002, de 15/02/18, de autoria do 
Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de utilidade pública a Organização 
não Governamental do Corpo de Bombeiro Civil – CBC”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 003, de 19/02/18, do Deputado 
Valdenir Ferreira, que “declara de Utilidade Pública a Associação de Moradores 
do Bairro Cauamé”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 004, de 15/02/18, de autoria do 
Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de Utilidade Pública o Sindicato dos 
Bombeiros Civis do Estado de Roraima”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 005, de 15/02/18, de autoria 
do Deputado Valdenir Ferreira, que “declara de Utilidade Pública o Piquete 
General Bento Gonçalves”.
 Projeto de Decreto Legislativo nº 006, de 19/02/18, de autoria 
do Deputado Jorge Everton, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
aos Senhores Márcio de Souza Soares, Washington Luiz Carneiro de Melo e 
Adysson Pereira de Carvalho, e dá outras providências”.
 Indicação nº 010, de 09/02/18, de autoria dos Deputados Oleno 
Matos e Lenir Rodrigues, encaminhando à Defensora Pública-Geral do Estado, 
para criação do Programa Defensoria em Movimento, com a finalidade de 
promover a educação em direitos e assistência jurídica a toda população do 
estado de Roraima.
 Indicação nº 011, de 09/02/18, dos Deputados Oleno Matos e Lenir 
Rodrigues, encaminhando à Defensora Pública-Geral do Estado, para criação 
de Núcleo de Atendimento da Defensoria Pública do Estado de Roraima no 
bairro Pintolândia, com o escopo de viabilizar a assistência jurídica integral e 
gratuita aos que comprovarem insuficiência de recursos.
 Indicação nº 012, de 19/02/18, de autoria do Deputado Zé Galeto, 
encaminhando ao Departamento Nacional de Infraestrutura de Transportes - 
DNIT, solicitando serviço de tapa buraco na BR 210, no trecho localizado entre 
o Município de São João da Baliza e o Município de Caroebe.
 Indicação nº 013, de 08/02/18, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de estrada que 
dá acesso à Comunidade Escondido, no Município de Normandia.
 Indicação nº 014, de 08/02/18, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da 
Escola Estadual Indígena Marechal Deodoro da Fonseca, no Município de 
Normandia.
 Indicação nº 015, de 08/02/18, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Estadual Indígena Amooko Maya, no Município de Normandia.
 Indicação nº 016, de 08/02/18, de autoria Deputado do Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 30 km da 
Estrada Transarrozal, no Município de Normandia.
 Indicação nº 017, de 08/02/18, do Deputado Marcelo Cabral, 
encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da Escola 
Estadual Indígena José Viriato, no Município de Normandia.
 Indicação nº 018, de 20/02/18, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da 
Escola Estadual Indígena Raimundo Tenente, no Município de Amajari.
 Indicação nº 019, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para recuperação de 80 km 
da Rodovia Estadual RR 319, no Município de Normandia.
 Indicação nº 20, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para a construção de uma 
quadra poliesportiva no Município de Iracema.
 Indicação nº 21, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reforma e ampliação da 
Escola Estadual Indígena Índio Dionísio Figueiredo, na Comunidade do Milho, 
Zona Rural de Boa Vista.
 Indicação nº 22, de 19/02/18, de autoria da Deputada Lenir 
Rodrigues, encaminhando ao Governo do Estado, para reativação e implantação 
de novas modalidades de ensino do 6º ao 9º ano do Ensino Fundamental II 
Regular, 1º ao 3º ano do Ensino Médio Regular, 1º ao 3º ano – 1º seguimento 
EJA, 6º ao 9º ano – 2º seguimento EJA, 1º ao 3º ano – 3º seguimento EJA, 
na Escola Estadual Alberto Ramos, na Terra Indígena São Marcos/Baixo São 
Marcos, na Comunidade Indígena da Ilha, Zona Rural do Município de Boa 
Vista.
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Filiada a ONU, representa hoje uma força de coesão da engenharia da paz, 
contrária à engenharia da guerra. Ontem, em várias entrevistas, eu falei que não 
haveria momento mais ímpar para esta homenagem ao Dr. Ikeda, esse pacifista 
mundial, por nós aqui em Roraima estarmos vivendo um momento em que 
estamos recebendo os refugiados venezuelanos, porque poderíamos ser nós na 
situação deles. Tudo conspira para que nós tenhamos esse processo educativo 
para a cidadania global e a educação para a paz.
 É de extrema importância a pregação da doutrina do Dr. Daisaku 
Ikeda, onde busca sempre a cidadania mundial no sentido da cultura, da 
educação e da paz. Ele não é só um teórico, um doutrinador da paz, pois em 
cada acidente da terra, seja na Índia, seja em El Salvador ou em Guiné, existe 
alguém da SGI oferecendo recursos àqueles que necessitam, pelas condições 
dos desastres naturais.
 Desde que se tornou Presidente da Soka Gakkai, há mais de 50 
anos, Ikeda tem realizado inúmeras iniciativas na busca da paz mundial. Desde 
de 1983, engajou-se na elaboração anual de propostas de paz dirigidas às 
Nações Unidas, tratando de questões relativas à paz, desarmamento, educação 
e meio ambiente. Ressalta-se ainda que, para o Doutor Ikeda, a paz é muito 
mais do que a mera ausência de guerra, é um conjunto de condições em que as 
diferenças culturais são apreciadas e abraçadas e o diálogo estabelecido como 
meio para resolução de conflitos. Além disso, a base do pensamento de Ikeda é 
a essência fundamental da vida, um valor que ele vê como a chave para uma paz 
duradoura e felicidade humana. Em sua opinião, a paz mundial depende, em 
última análise, em uma transformação dentro da vida do indivíduo. Essa ideia 
é expressa de modo sucinto em uma passagem em seu trabalho mais conhecido 
“A Nova Revolução Humana: a grandiosa revolução humana de uma única 
pessoa, um dia, impulsionará uma mudança total do destino de um país, e, 
além disso, será capaz de transformar o destino de toda uma humanidade.” 
Sua luta pela paz perene, não é mero idealismo utópico, sendo ele um 
conferencista renomado que comprova as suas palavras a partir de seus feitos. 
Sua ideologia baseia-se na revolução humana, um passo evolutivo que cada ser 
humano pode realizar a partir de sua transformação anterior e conscientização 
quanto ao verdadeiro propósito da vida. Suas realizações perpassam todos os 
campos do conhecimento humano, pois, para ele, a cultura é a expressão viva 
da capacidade ímpar do ser humano. Por acreditar na Educação como principal 
meio para o aprimoramento individual, fundou escolas, desde o ensino infantil 
até a universidade. Fundou instituições culturais, como a Associação de 
Concertos Min-On e o Museu de Arte Fuji.
 É reconhecido por mais de uma centena de instituições de ensino 
superior com o título de Doutor Honoris Causa e em nome da paz perene 
pela qual realiza todas essas ações, anualmente elabora uma Proposta de paz, 
entregue a ONU, desde 1983.
 Por todos relevantes serviços prestados à sociedade roraimense 
por meio da BSGI, na qual tem sede no município de Boa Vista, narrados 
acima, é que apresentamos o presente Projeto de Decreto Legislativo. E, aqui, 
agradeço a todos os Deputados desta Casa que abraçaram este Projeto de 
Decreto Legislativo e aprovaram por unanimidade. Então, eu acredito, Doutor 
Osvaldo, que, neste momento, essa entidade internacional tem influenciado a 
vida dos cidadãos de Roraima. Quero dar as boas-vindas ao Vice-Presidente 
da Soka GakKai internacional, Osvaldo Yoshinore Maki; ao senhor Shiro 
Seki, responsável pela região do estado de Roraima; ao vice- responsável 
da Região de Roraima, Jorge Luiz Monteiro dos Santos; ao Conselheiro da 
Região Estadual Roraima, Jorge Felinto dos Santos; à Conselheira da Região 
Estadual Roraima Natsu Yoseke; às responsáveis da Região Estadual Roraima, 
às senhoras: Edjane Dinis dos Santos, à senhora vice- responsável da Região 
de Roraima, Edvânia Pimentel Guerreiro; à Conselheira da Região Estadual de 
Roraima, Raimunda Monteiro dos Santos, à responsável da Região Estadual 
Roraima, da divisão das crianças, Vanessa Manoele Guerreiro Ferreira, a toda 
equipe da liga Roraimense de combate ao câncer que estão presente aqui nesta 
solenidade representando a doutora Magnólia Rocha, à senhora Vanda que está 
aqui, Célia, toda a equipe da liga, diretora da escola Caranã Maria Doralice 
Oliveira da Silva, à coordenadora Mariana Cunha e o doutor Shiromi Eda 
Diretor Sócio-Cultural da Associação Nipo Brasileira de Roraima- ANIR.
 E, na oportunidade, quero dizer que é uma grata satisfação estarmos 
compartilhando esta Mesa com o Deputado Masamy Eda, que é o nosso Nipo 
Brasileiro que está aqui à Mesa, o Deputado Brito Bezerra líder do governo 
nesta Casa, o Deputado Evangelista Siqueira, Presidente da Comissão dos 
Direitos Humanos desta Casa, o senhor terceiro Vice-Presidente desta Casa, 
que é o Deputado Chico Mozart, que está prestigiando esta solenidade.
 Anuncio a todos a palavra do Vice-Presidente da Brasil Sokka 
Gakkai Internacional, doutor Osvaldo Oshinori Maki.
 O Senhor Vice-Presidente da Brasil Soka Gakkai Internacional, 
Doutor Osvaldo Yoshinori Maki - Agradeço imensamente a oportunidade 
de estar aqui e início as minhas palavras cumprimentando a Excelentíssima 
Deputada Estadual Lenir Rodrigues, proponente da Lauréa de hoje, ao doutor 
Daisaku Ikeda, Presidente da Sokka Gakkai Internacional que, no último dia 

Lenir Rodrigues.
 Senhoras e Senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos a esta 
Comissão Geral que agraciará com a Comenda Orgulho de Roraima o Dr. 
Daisaku Ikeda, Presidente da Soka Gakkai Internacional.
 Convido o Senhor Deputado Masamy Eda para acompanhar até 
a mesa dos trabalhos o Senhor Osvaldo Yoshinori Maki, Vice-Presidente da 
Brasil Soka Gakkai Internacional, neste ato representando o homenageado, Dr. 
Daisaku Ikeda.
 Convido para fazer parte da Mesa o Senhor Roosevelt Matos da 
Silva, Diretor da Imprensa Oficial de Roraima.
 Convido para fazer parte da Mesa o Senhor Shiro Sek, responsável 
pela Região Estadual de Roraima.
 Convido para fazer parte da Mesa o Senhor Deputado Chico 
Mozart, segundo Vice-Presidente desta Casa.
 Convido para fazer parte da Mesa o Senhor Deputado Brito 
Bezerra, Líder do Governo nesta Casa.
 Convido para fazer parte da Mesa o Senhor Deputado Evangelista 
Siqueira.
 Neste momento, vamos passar a Presidência dos trabalhos para a 
Deputada Lenir Rodrigues, autora da Indicação desta Comenda Orgulho de 
Roraima.
 A Senhora Presidente Lenir Rodrigues  -  Sob a proteção de 
Deus e nome do povo roraimense, declaro aberta a presente Comissão Geral, 
convocada nos termos regimentais através do Requerimento nº 017/18, de 
autoria da Deputada Lenir Rodrigues.
 Convidamos os presentes para, em posição de respeito, ouvirmos o 
Hino Nacional Brasileiro.
 (Hino Nacional).
 Quero convidar o Vice-Presidente da Associação Nipo-brasileira 
de Roraima, Doutor Shiromy, para fazer parte da Mesa.
 Agora seremos agraciados com uma apresentação Cultural.
 A Associação Brasil Soka Gakkai Internacional promove inúmeras 
atividades nas áreas de Cultura e Educação, como exemplo a Banca Feminina 
Nova Era Kotekitai e a Banda Masculina Tayo Ongakutai.
 Apresentação da Banda Nova Era Kotekitai e Banda Tayo 
Ongakutai.
 A Senhora Presidente Lenir Rodrigues  -  Agradeço e parabenizo 
a Banda Feminina Nova Era Kotekitai e a Banda Masculina Tayo Ongakutai. 
Já estou quase uma nipônica e já avisei o Deputado Masamy Eda para abrir 
os olhos. Gostaria de dizer que é muito bom participar de uma solenidade 
alegre, onde o público participa, onde a gente sente a energia fluindo no ar 
positivamente. Nós, agora, iremos assistir um vídeo institucional da Brasil Soka 
Gakkai Internacional para brindarmos com os participantes desta solenidade.
 (Apresentação de vídeo institucional da Associação Soka Gakkai 
Internacional).
 A Senhora Presidente Lenir Rodrigues  -  Neste momento, 
gostaria de apresentar para o público presente que nós fizemos uma justificativa 
para que o Projeto de Decreto Legislativo nº 068/17 pudesse ser aprovado aqui 
nesta Casa. É um procedimento longo e nós demoramos mais de um ano para 
aprovar este Decreto Legislativo aqui na Casa. E eu apresentei na ocasião a 
seguinte justificativa: O Dr. Daisaku Ikeda nasceu em Tóquio, no Japão, em 
02 de janeiro de 1928. Quando criança, seu país natal enfrentou a Segunda 
Guerra Mundial e vivenciou a dor da perda, quando teve arrancado de sua vida 
seus quatro irmãos mais velhos no campo de batalha. É um filósofo, escritor, 
fotógrafo, poeta e líder budista japonês. Graduou-se na Faculdade Fuji Júnior 
e sua experiência de vida e desejo de viver em um mundo pacífico o levaram a 
abraçar o Humanismo.
 Em 1947, converteu-se ao Budismo de Nitiren Daishonin, tornando-
se membro da Soka Gakkai, ampliando sua atuação por todo o mundo. Sempre 
foi um leitor ávido e começou a escrever poesias na adolescência. Sua sede 
insaciável pelo conhecimento o levou a dar continuidade aos seus estudos, sob 
a tutela do então presidente da Soka Gakkai e também educador, Josei Toda, 
que faleceu em abril de 1958; Dr. Ikeda o sucedeu na presidência da Soka 
Gakkai em maio de 1960. Assim, ele estruturou a organização em diferentes 
países, surgindo a necessidade da criação da Soka Gakkai Internacional – SGI, 
ocorrida em Guam, no Havaí, em 1975.
 Atualmente, é presidente da SGI, que está presente em 
aproximadamente 200 países e regiões, e realiza atividades em prol do bem-
estar da sociedade. A Soka Gakkai no Brasil é representada pela Associação 
Brasil Soka Gakkai Internacional, geralmente chamada de BSGI. Aqui, faço 
uma pausa para dizer-lhes que tive conhecimento dessa instituição em 2003, 
quando fui Secretária de Estado da Educação. Temos uma sede em Boa Vista 
da Brasil Soka Gakkai Internacional – BSGI, que é um braço da SGI no 
país onde realiza ações por meio da coordenadoria de educação Soka. Hoje, 
a BSGI e a SGI representam um movimento de pacifismo, de tolerância, 
de amizade fraterna, em busca de uma cidadania global em todo o planeta. 
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 A Senhora Presidente Lenir Rodrigues - Nós queremos também 
agradecer a Ana Alice Monteiro, relações-públicas local, que muito se esforçou 
no andamento do processo legislativo dessa homenagem, pois o processo 
legislativo é sempre dificultoso, principalmente quando o homenageado 
não pode vir pessoalmente, o Doutor Oswaldo. Mas, foi fundamental 
reconhecermos o trabalho da BSGI aqui no nosso estado, pois nós é que 
agradecemos o trabalho dessa instituição em nosso estado.
 Desejamos que esta instituição se fortaleça cada vez mais e que 
tenha progresso no nosso estado, nas suas atividades para contribuir com a 
educação não formal da fraternidade, da solidariedade e da cidadania global da 
nossa população.
 Agradecemos todos os presentes e desejamos um dia muito feliz 
com esses princípios que aprendemos por meio desta instituição internacional 
que nos agracia por estar aqui presente com suas atividades no estado de 
Roraima. Para nós, da Assembleia Legislativa, foi uma honra tê-los nesta 
manhã aqui. Muito grata.
 Convidamos os membros para a foto oficial do evento aqui no 
plenário.
 Alcançada a finalidade da Comissão Geral, retornamos os trabalhos 
na fase em que se encontravam.
 Não havendo matéria para a Ordem do Dia desta Sessão, passamos 
para o Expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às onze 
horas e trinta e nove minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para 
o dia 22, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Ângela A. Portella, Brito Bezerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Masamy Eda, Naldo 
da Loteria, Odilon Filho, Soldado Sampaio, Valdenir Ferreira e Zé 
Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2124/2018-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 DANIEL SANTOS SILVA, CPF: 

039.687.362-65, para exercer o 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2125/2018-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 ITAMAR MENEZES FILHO, CPF: 

852.575.917-15, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-3, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

02 de janeiro, completou sua nona década de vida. E, em nome desta distinta 
legisladora, estendo o meu cumprimento a todos as autoridades presentes.
 O laureado de hoje o Doutor Daisaku Ikeda, em sua proposta 
de paz de 2016, intitulada Respeito Universal pela Dignidade Humana, o 
grande caminho para a paz, ilustra que: “O espirito budista de valorizar cada 
indivíduo é enriquecido por mais uma perspectiva: a convicção de que cada 
pessoa, independentemente de seu caminho de vida ou de sua condição atual, 
tem a capacidade de iluminar o local onde se encontra no momento. Assim, 
buscamos inspirar no outro a confiança necessária para viver com esperança 
por essa dignidade.’’
 Esse pujante estado de Roraima, situado na região da magnífica 
Amazônia Legal e encravado no Planalto das Guianas, tem como seu 
ponto culminante, o Monte Roraima, que lhe empresta o nome. Roraima, 
etimologicamente é o resultado de contração de roro (verde) e imã (serra ou 
monte), foi batizado por indígenas pemons da Venezuela. A história roraimense 
está fortemente vinculada ao Rio Branco. Uma história de coragem e bravura. 
Os primeiros colonizadores portugueses chegaram através desse rio. O vale 
do rio Branco sempre foi cobiçado por ingleses e holandeses, que adentraram 
no Brasil através do Planalto das Guianas em busca de índios para serem 
escravizados. Pelo território da Venezuela, os espanhóis também chegaram 
a invadir a parte norte do rio Branco e no rio Uraricoera. Os portugueses 
derrotaram e expulsaram todos os invasores e estabeleceram a soberania de 
Portugal sobre a região de Roraima e de parte do Amazonas. Uma história 
aguerrida que marca seu povo igualmente tenaz e guerreiro.
  No evento de hoje celebramos a outorga da Comenda Orgulho 
de Roraima, concedida somente àquelas pessoas físicas e jurídicas que pela 
sua atuação no estado, tornaram-se símbolos e referência para a população 
roraimense. Um privilégio sem igual e pelo qual nos sentimos imensamente 
honrados. É uma láurea, sem dúvida alguma, conquistada graças aos esforços 
incansáveis de cada um dos grandiosos companheiros da Soka Gakkai de 
Roraima que vêm se empenhando com esmerada dedicação para o movimento 
humanístico de paz, cultura de educação da SGI. Nosso mais profundo respeito 
a todos os companheiros roraimenses!
 O movimento humanístico da SGI busca incentivar cada pessoa a 
edificar um modo de vida que sustente uma poderosa confiança na dignidade 
e nas possibilidades de suas vidas, cultivando relações de encorajamento e 
companheirismo mútuos, principalmente com os que se encontram próximos 
da desesperança.
 É com esse sentimento que finalizo essa afirmação, declamando 
um poema de autoria do Dr. Ikeda, que demonstra a força e a grandeza desse 
movimento humanístico que não se detém em barreiras e utiliza-as como 
trampolim para atingir seus objetivos.
 O poema diz:
 “Sonhe, ainda que o sonho pareça impossível.
 Lute, ainda que o inimigo pareça invencível.
 Corra por onde o corajoso não ousa ir.
 Transforme o mal em bem,
 ainda que seja necessário caminhar mil milhas.
 Ame o puro e o inocente,
 ainda que seja inexistente.
 Resista, ainda que o corpo não resista mais.
 E ao final, alcance aquela estrela,
 ainda que pareça inalcançável.
 Muito obrigado, Senhores”.
 A Senhora Presidente Lenir Rodrigues  -  A Comenda Orgulho 
de Roraima, criada na Resolução Legislativa nº 010/09, é concedida àquelas 
pessoas físicas, jurídicas ou organizações pela atuação no estado ou no ex-
território de Roraima, que se tornaram símbolo de referência para a população 
roraimense.
 O agraciado foi reconhecido e aprovado pela Assembleia 
Legislativa, através do Decreto Legislativo nº068/17, por suas realizações 
e méritos, tornando-se merecedor do especial reconhecimento desta Casa 
Legislativa.
 Para fazer a entrega da Comenda, convido Deputado Brito Bezerra 
para assumir a Presidência dos trabalhos.
 O Senhor Presidente Brito Bezerra – Bom dia a todos.
 Convido para receber a Comenda Orgulho de Roraima, concedido 
ao Senhor Daisaku Ikeda, aqui representado pelo Senhor Osvaldo Yoshinori 
Maki, e para fazer entrega convido a Senhora Deputada Lenir e o Deputado 
Masamy Eda.
 (Palmas)
 Agora os Deputados Lenir Rodrigues e Masamy Eda estão sendo 
agraciados.
 Parabéns Deputados e muito obrigado a todos que representam essa 
entidade. A Casa toda se sente honrada.
 Devolvo a Presidência à Senhora Deputada Lenir.
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RESOLUÇÃO Nº 2130/2018-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 MARCIA DE MELO MOURA, matrícula 

12086, CPF: 595.524.922-20, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretária 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 16 de fevereiro 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2131/2018-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 WELLINGTON DE OLIVEIRA CASTRO, 

matrícula 18764, CPF: 246.895.131-04, 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 16 de fevereiro 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2132/2018-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 PABLO BRUNO TELES CAMPOS, 

matrícula 19352, CPF: 867.224.332-34, 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 16 de fevereiro 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2133/2018-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 MAYCON CANDIDO DA SILVA, 

matrícula 18922, CPF: 851.817.572-00, 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 16 de fevereiro 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2126/2018-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 POTIGUARA BITENCOURT DA SILVA, 

matrícula 13781, CPF: 199.909.442-53, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2127/2018-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 POTIGUARA BITENCOURT DA SILVA, 

matrícula 13781, CPF: 199.909.442-53, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-3, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2128 /2018-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 MARCELO VIEIRA FIGUEIREDO, 

matrícula 8606, CPF: 926.491.222-34, 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 março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2129/2018-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 MARCELO VIEIRA FIGUEIREDO, 

matrícula 8606, CPF: 926.491.222-34, 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 1 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2138/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar WALDEMIR VASCONCELOS ROCHA, 

matrícula 6639, 035.197.672-87, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-2, 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 março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2139/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear WALDEMIR VASCONCELOS ROCHA, 

matrícula 6639, 035.197.672-87, 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 1 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2140/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar AMANDA EMANUELLE PERES 

DAMASCENO, matrícula 11047, CPF: 827.672.622-49, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessora Parlamentar FS-2, 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 março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2141/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear AMANDA EMANUELLE PERES 

DAMASCENO, matrícula 11047, CPF: 827.672.622-49, para exercer o 
Cargo Comissionado em Gabinete de Assessora Parlamentar FS-3, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2134/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear DIOMEDES MOREIRA DE OLIVEIRA 

JUNIOR, CPF 038.899.312-00, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-2, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2135/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELZENILDO WANDERLEY DE MATOS, 

CPF 641.194.592-68, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-2, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2136/2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ELLEN CRISTINA IORIS, matrícula 

11048, CPF: 896.199.432-87, do Cargo Comissionado em Gabinete de 
Chefe de Gabinete FS-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 março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2137 /2018-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ELLEN CRISTINA IORIS, matrícula 11048, 

CPF: 896.199.432-87, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-3, 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 março de 
2018.

Boa vista - RR, 14 de março de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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