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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2671ª SESSÃO, EM 8 DE MARÇO DE 2018
55º PERÍODO LEGISLATIVO DA 7ª LEGISLATURA

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JALSER RENIER

 Às nove horas do dia oito de março de dois mil e dezoito, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima septuagésima 
primeira 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.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Chico Mozart - (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – 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 Marcelo Cabral - O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDO DO PODER EXECUTIVO:
 Ofício nº 252, de 07/03/18, do Secretário-Chefe da Casa Civil, 
encaminhando cópia do Ofício nº 96/2018 - Gabinete, em resposta ao 
Requerimento de Pedido de Informação nº 007/2017.
 RECEBIDO DOS DEPUTADOS:
 Projeto de Lei nº 016, de 05/03/18, de autoria do Deputado 
Masamy Eda, que proíbe a exigência de uniformes escolares nas escolas 
estaduais militarizadas da rede pública de ensino, no âmbito do estado de 
Roraima, e dá outras providências;
 Projeto de Lei nº 015, de 06/03/18, dos Deputados Oleno 
Matos e Soldado Sampaio, que institui o Dia do Músico Militar Estadual, 
considera como Patrimônio Cultural e Imaterial do Estado de Roraima a 
Banda de Música da Polícia Militar e dá outras Providências;
 Projeto de Lei nº 014, de 06/03/18, de autoria do Deputado 
Valdenir Ferreira, que dispõe sobre a destinação de 20% da grade musical 
das emissoras de rádio AM/FM no estado de Roraima à divulgação de 
trabalhos e obras de músicos e compositores roraimenses/regionais, e dá 
outras providências;
 Projeto de Decreto Legislativo nº 009, de 06/03/18, de autoria 
de vários Deputados, que susta os efeitos do convênio nº 001/15, que 
celebram o Estado de Roraima, através da Polícia Militar do Estado de 
Roraima – PM/RR, e o Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/
RR do Município de Boa Vista, por intermédio da Secretaria Municipal de 
Trânsito – SMST, e suas prorrogações;
 Indicação nº 053, de 07/03/18, do Deputado Oleno Matos ao 
Governo do Estado, para a aquisição de uma ambulância adaptada para 
o transporte de pessoas com deficiência, proporcionando um atendimento 
digno a todos aqueles que necessitam do transporte de emergência e 
possuem necessidades especiais;
 Indicação nº 054, de 07/03/18, do Deputado Oleno Matos ao 
Governo do Estado, para a reforma de 03 (três) pontes localizadas na vicinal 
14, Região do Apiaú, município de Mucajaí, em razão da precariedade de 
suas condições;
 Memorando nº 023, de 07/03/18, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 7 de 
março do corrente ano;
 Memorando nº 03, de 07/03/18, de autoria do Deputado Valdenir 
Ferreira da Silva, informando sua ausência na Sessão Plenária do dia 1º de 
março do corrente ano;  
 Memorando nº 04, de 07/03/18, de autoria Deputado Valdenir 
Ferreira da Silva, justificando sua ausência na sessão ordinária do dia 07 de 
março do corrente ano.
 DIVERSOS:
 Comunicado nº AL157670, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 8.460,00 (oito mil quatrocentos e sessenta reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º e 2º Grau Nazareno de 
Souza Cruz;
 Comunicado nº AL157671, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
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muito procurava uma mulher que eu realmente me identificasse. Bom, fui 
apresentado a ela, ela morava em Manaus, peguei o avião e fui a Manaus 
conhecer essa mulher. Ela trabalhava em uma clínica de fisioterapia, ela é 
fisioterapeuta e, naquela ocasião, fui apresentado para ela. E, no começo, 
você tem aquela dificuldade de interagir, mas a coisa foi indo. Nós fomos 
comer sushi, nunca havia comido sushi na minha vida, achava horrível 
aquele saquinho e ela me perguntou se eu gostava e eu respondi que 
adorava. Ela perguntou se eu morava em Manaus e eu respondi que estava 
para me mudar para Manaus. E a gente foi se conhecendo. E, depois de um 
mês e meio, eu tinha tanta certeza que essa mulher era a mulher da minha 
vida, que eu a pedi em casamento e ela pediu uns dois minutos para pensar 
e me respondeu que sim. Depois de três meses e meio, nos casamos. E digo 
uma coisa para vocês, não tem coisa melhor na vida do que um casamento 
bem feito. E eu casei muito bem. Minha mulher hoje é quem me apresenta 
coisas que eu precisava conhecer. Conheci uma família, uma boa relação, 
conheci coisas que realmente um homem precisa ter na vida. E a coisa 
mais importante, eu como filho único, é que a mãe sempre se mete nas 
coisas do filho e a minha mãe neste caso não se meteu, só disse que esta 
era a mulher da minha vida, porque todas as outras não eram, quer dizer, 
as poucas outras. O que importa não é o passado, é a perspectiva que a 
gente tem no futuro. Estou muito feliz agora e agradeço a minha mulher, a 
minha família e todas as pessoas que conspiraram para que nós ficássemos 
juntos. Sou uma pessoa extremamente feliz com você, não tem coisa mais 
importante na minha vida do que o teu coração, do que o teu sorriso e do 
que a tua lealdade comigo. Muito obrigado por você existir na minha vida.
 Agora, como político, eu devo dizer a cada um que nós sabemos 
que a mulher às vezes não é tão valorizada na sua vida por inúmeras razões. 
Às vezes sofrem agressão em casa, sofrem violência de todos os tipos, às 
vezes pela falta de respeito que homem tem com a mesma. E, pensando 
nisso, nós criamos o Serviço de Proteção à mulher, criamos o CHAME. 
Para vocês terem uma ideia, o CHAME do ano passado atendeu mais de 
mil e quinhentas famílias, mil e quinhentas mulheres vítimas de violência 
sexual, de violência doméstica, e tudo o que vocês puderem imaginar. É um 
trabalho silencioso que a Assembleia Legislativa tem, que foi criado por 
todos os deputados estaduais, que é dirigido por uma mulher, a Deputada 
Lenir, que teve a aprovação da Deputada Aurelina, da Deputada Angela e 
de todos os senhores deputados desta Casa, que fizeram que valesse a pena 
esse trabalho que nós apresentamos e criamos aqui. O CHAME hoje nada 
mais é do que um pilar importante no resgate à família, porque essa é a 
nossa intenção. A nossa intenção é fazer com que cada mulher de Roraima 
e do Brasil tenha oportunidade, tenha espaço, tenha o seu merecimento.
 Outro trabalho que nós temos aqui, que foi um Projeto de 
Lei meu e da Deputada Lenir, que nós criamos, é o Zap Chame, onde as 
pessoas ligam e entram em contato com o Poder Legislativo. Criamos uma 
sede exclusivamente para as mulheres aqui, onde a mulher tem todo o 
atendimento psicológico, médico e tudo o que vocês imaginarem nós temos 
aqui. Devo dizer que essa Assembleia Legislativa é a única Assembleia do 
Estado brasileiro que tem um projeto voltado para a mulher. Nenhuma outra 
Assembleia do Brasil tem um projeto semelhante ou parecido com esse. 
Entendo que, publicamente, tenho que parabenizar o trabalho de todas as 
servidoras desta Casa. Nós somos um estado feminino, administrado por 
mulheres: a senhora Governadora, a senhora Prefeita, a senhora Defensora, 
a senhora Chefe do Poder Judiciário, a senhora Presidente do Tribunal 
Regional Eleitoral, a senhora Superintendente-Geral da Polícia Federal, 
a chefe do Ministério Público Estadual, um conjunto de mulheres que 
regem as instituições mais importante do estado. Ninguém pode reclamar 
que homem não dá assistência em Roraima para as mulheres, porque as 
mulheres tomaram conta de tudo. Por essa razão é que isso é um espaço 
que elas conquistaram, que cada uma teve porque criou essa condição 
dentro do entusiasmo que ela tem, mas, sobretudo, pela competência e pela 
oportunidade que cada uma tem.
 E aqui, na Assembleia Legislativa, não é diferente. Nossa 
Secretária de Comunicação é mulher, nossa Superintendente Administrativa 
é mulher, nossa Diretora de Logística é mulher, nossa chefe do PROCON 
é mulher, nossa Superintendente do Chame é mulher. O Superintendente-
Geral da Assembleia é o Leocádio, não é mulher, mas é gaúcho, ele é um 
grande parceiro e quem ia para o lugar dele era uma mulher, mas aí ia ficar 
muita mulher e a gente acabou colocando o Leocádio para que ele faça o 
trabalho que ele faz.
 Eu quero dizer a cada um que este momento é de muita alegria, 
de extrema alegria viver este momento com cada uma de vocês. Agradeço 
imensamente a participação de todas as mulheres aqui. Quero enaltecer 
a Deputada Lenir, que acabou de chegar; quero enaltecer o trabalho da 
Deputada Angela, da Deputada Aurelina, que são três mulheres guerreiras, 
que batalham e que fizeram história na política roraimense. Eu estive 
deputado estadual com o pai da Deputada Angela, com a mãe da Deputada 

Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 1.770,00 (mil setecentos e setenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau 13 de Setembro;
 Comunicado nº AL157672, de 04/12/17, do Fundo Nacional 
de Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de 
recursos financeiros no valor de R$ 4.060,00 (quatro mil e sessenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Penha Brasil;
 Comunicado nº AL157673, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais) à Associação de Pais e 
Mestres da Escola Estadual Barão de Parima;
 Comunicado nº AL157675, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 6.260,00 (seis mil duzentos e sessenta reais) à 
Associação de Pais e Mestres da Escola de 1º Grau Fagundes Varela;
 Comunicado nº AL157676, de 04/12/17, do Fundo Nacional de 
Desenvolvimento da Educação – FNDE, informando liberação de recursos 
financeiros no valor de R$ 5.860,00 (cinco mil oitocentos e sessenta reais) 
à Associação de Pais e Mestres da Escola Estadual Presidente Tancredo 
Neves.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – Senhor 
Presidente, temos um orador inscrito para o Grande Expediente, o Senhor 
Deputado Marcelo Cabral.
 O Senhor Deputado Marcelo Cabral – Senhor Presidente, 
senhoras e senhores aqui presentes, senhoras esposas de deputados que se 
encontram nesta Casa, bom dia. Gostaria, em nome da Cíntia, esposa do 
presidente, parabenizar todas as mulheres pela passagem do seu dia.
 Senhor Presidente, começo falando hoje da importância do 
dia 8 de março: o Dia Internacional da Mulher. Quero começar falando 
das mulheres do interior do estado, que acordam cedo e já trazem na mão 
a enxada e o facão para contribuir com seu trabalho para o sustento da 
família. Quero me dirigir a cada mulher indígena, a cada colono e a cada 
mulher amiga do interior que trabalha e tira seu sustento da terra. Quero 
parabenizar todas as mulheres do nosso estado e dizer que vocês são 
especiais em nossas vidas. Sem vocês mulheres, nós não estaríamos aqui. A 
mulher é um ser fundamental na vida de cada homem.
 Quero também, Presidente, destacar nosso compromisso com o 
interior, com os quinze municípios deste Estado. Gostaria de parabenizar 
em especial as mulheres do meu Amajari e a todas as mulheres dos outros 
municípios. Parabenizo também a todas as mulheres que nos assistem 
neste momento, as mulheres guerreiras que ajudam a construir e a fazer 
deste estado um estado melhor. Em nome da minha mãe, Leônia Mota de 
Macedo, parabenizo todas as mães do meu estado. Em nome da minha 
esposa, Simone Queiroz, saúdo todas as servidoras desta Casa e todas 
as funcionárias públicas da administração direta ou indireta. Parabéns, 
mulheres, vocês são muito importantes nas nossas vidas. Parabenizo as 
três deputadas deste poder, Deputada Aurelina, Deputada Lenir e Deputada 
Angela, em nome de quem eu saúdo todas as vereadoras deste estado, 
mulheres que, com sua face feminina, ajudam a construir este estado. 
Parabéns, mulheres. Para mim o dia das mulheres não é só o dia 8 de março; 
para mim, todo dia é o dia das mulheres. Parabéns e um beijo no coração de 
todas vocês. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Quero comunicar que, 
neste momento, nós vamos encerrar a Sessão porque não tem Ordem do Dia 
e vamos passar para a Sessão Especial que tem por finalidade homenagear 
todas as mulheres do estado de Roraima. Encerrada a Sessão Ordinária.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Senhoras e 
senhores, bom dia. Sejam todos bem-vindos. Daremos início a esta sessão 
especial em comemoração ao Dia Internacional da Mulher. Anunciamos a 
palavra de Sua Excelência, o Senhor Deputado Jalser Renier, Presidente 
da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Bom dia a todos, em 
especial às mulheres aqui presentes. É uma satisfação muito grande estar 
aqui com vocês. Hoje é um dia totalmente especial. Na verdade, hoje é o 
Dia Internacional do Homem, porque ele precisa entender que a mulher 
não tem um ponto, o ponto da mulher é seguido. O homem precisa entender 
que ele precisa do coração de uma mulher para poder crescer, prosperar e 
acreditar no seu futuro. Digo a cada uma de vocês que não tem coisa mais 
importante na vida de um homem do que uma mãe, uma filha, um filho, e do 
que uma mulher ao seu lado. Eu tive a oportunidade de conhecer a mulher 
da minha vida há oito anos. Uma amiga minha, fisioterapeuta, me disse 
que havia conhecido uma mulher que é o meu sonho e ela sabia que eu há 
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e apenas em um dia Deus nos uniu, Deputada Aurelina. E, já estamos juntos 
há 36 anos. Tudo o que eu tenho neste estado, foi a dona Susineily quem 
me proporcionou e eu tenho muito orgulho de tê-la conhecido. Ela tinha 
17 anos. Se fosse hoje, eu estava preso. Mas graças a Deus naquele tempo 
não tinha a Lei Maria da Penha e estamos juntos e alegres até hoje, graças 
a Deus. Temos um casal de filhos e adotamos mais uma princesa, que, esse 
ano, vai fazer 17 anos. Às vezes ela se envergonha, mas ela deveria se 
engrandecer, porque alguns casamentos se destroem, porque as pessoas 
namoram muito, passam 5, 9 anos namorando e com 2, 3 meses ou um ano 
depois de casados, se separam. Então, é bom aquele amor de primeira vista, 
dona Cíntia. Não larga nunca, cola o coração no outro e já era.
 Quero também parabenizar e agradecer a minha mãe, ela tem 
92 anos. Se não fosse ela, eu também não estaria aqui. Desejo a cada 
um de vocês que Deus as ilumine e lhes dê paciência para vocês terem 
paciência conosco, porque, às vezes, têm mulheres muito bravas, dona 
Cíntia. Elas descem o chicote na gente, e não pode, tem que tratar a gente 
com carinho. Então, quero, neste momento, parabenizar por esta data tão 
importante, às mulheres de Roraima, do Brasil e do mundo. Infelizmente, 
têm muitas mulheres que estão passando hoje algumas dificuldades, por 
desentendimento, seja com a família, com pai e mãe, com o esposo ou com 
os filhos. Quero que Deus, neste momento, ilumine cada um de vocês. Que 
nos dê paciência também de entender certas situações com vocês. E quero 
deixar, neste momento, meu abraço e o meu sincero agradecimento por 
vocês existirem. Bom dia para vocês que vão para os seus lares levando 
deste parlamento o reconhecimento por vocês existirem. Obrigado a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra, o Senhor 
Deputado Oleno Matos.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Bom dia a todas e todos, 
eu digo com menos entusiasmo porque hoje é o dia delas. Vou quebrar o 
protocolo Presidente para iniciar os cumprimentos pela Cíntia, sua esposa, 
que, na verdade, é a presidente da Assembleia, porque ela manda no senhor, 
que se acha o Presidente. Hoje é uma data extremamente emblemática e os 
colegas já fizeram levantamentos históricos quanto a essa data, quanto à 
importância, à representatividade da mulher. E eu quero fazer um resgate 
histórico. O Presidente citou o CHAME, esse Centro Humanitário que 
hoje já é uma referência em nosso estado, mas que tem uma origem. E aí 
eu quero fazer um registro da nossa querida deputada Marília Pinto. Me 
lembro da época que a Marília lutava para implantação do CHAME no 
nosso estado. Ela tinha uma certa dificuldade de convencer os seus pares 
aqui no parlamento e eu ocupava o posto de Defensor Público Geral e a 
Deputada Marília foi até o meu gabinete e pediu o nosso apoio para que 
nós pudéssemos buscar a efetiva implementação do CHAME, porque, 
àquela época, ela já tinha a ideia do que o CHAME poderia se tornar. 
Então, fechei corrente com ela, fomos a Manaus, ficamos lá por três dias 
visitando delegacias, centro de referências, todo o sistema. E eu pude ver 
que realmente nós precisávamos do CHAME na nossa cidade. Foi quando 
conversamos com o presidente desta Casa, na época, o Deputado Mecias de 
Jesus, e, com muito esforço, conseguimos convencê-lo de que o CHAME 
precisava ser implementado em parceria com a Defensoria Pública, 
em parceria com o Tribunal de Justiça e Ministério Público. E hoje o 
CHAME está aí comandado pela nossa querida Deputada Lenir Rodrigues, 
Defensora, Professora, Deputada e grande líder, que, como ninguém, 
consegue conduzir a Procuradoria da Mulher e o CHAME para apresentar 
os números que hoje apresentam e para conseguir minorar os efeitos da 
violência contra a mulher no nosso estado. Quero me congratular com as 
mulheres em nome das três figuras que representam vocês no parlamento, 
Deputada Lenir Rodrigues, Deputada Angela A. Portella, que tem um 
grande trabalho feito não só por elas, mas por toda sua família aqui no 
parlamento, que é uma família tradicional no parlamento roraimense. E a 
Deputada Aurelina, que não precisa de apresentação, é patrimônio histórico 
da Assembleia Legislativa. E a cada um de nós – eu não, porque sou pré-
candidato a deputado federal, mas os demais colegas que são deputados 
estaduais – têm a obrigação de tirar um quinhãozinho do seu pessoal para 
ajudar a nossa neguinha a voltar para o parlamento por mais quatro anos.
 Quero encerrar minha fala chamando todos nós a uma reflexão. 
Hoje cedo, como sempre faço antes do café da manhã, assistindo o Bom 
Dia Brasil, vi uma reportagem sobre venezuelanos que chegaram ao Rio de 
Janeiro. Pessoas que abandonaram tudo que tinham e suas famílias para tentar 
sobreviver, para tentar um novo caminho e eu me emocionei muito, porque 
a fala principal não foi em relação a ela, foi ela dizendo que não conseguia 
comer direito, porque, quando ela ia comer, lembrava que o povo dela não 
tinha o que comer na Venezuela. Então, eu não consigo entender como que 
alguns de nós ainda querem tratar isso como um problema deles, como se nós 
não pudéssemos nos sensibilizar quanto a isso, assim como também devemos 
nos sensibilizar com os roraimenses, Presidente, que passam necessidades. E 
nós sabemos o trabalho que a gente tenta fazer para diminuir os efeitos disso. 

Angela, com a Deputada Angela e vários mandatos com a Deputada 
Aurelina. Primeiro mandato com a deputada Lenir, de muitos que nós 
teremos aqui nesta Casa. Só tenho a dizer que a mulher precisa se estimular, 
precisa participar ainda mais da política brasileira, precisa incentivar 
mais a política brasileira, para que tenhamos mais oportunidades, espaço 
e dignidade dentro do mercado de trabalho e nas conquistas. Agradeço a 
todas as pessoas que estão aqui. Muito obrigado a todas as mulheres.
 Encerro minhas palavras agradecendo a minha mãe, porque, 
sem ela, eu não estaria aqui, sem ela não poderia viver este momento tão 
importante da minha vida. E ela viveu comigo momentos difíceis, e hoje 
está feliz, está namorando. Minha mãe arrumou um namorado. Está bem 
para caramba e eu estou feliz por ela. Minha mãe tem 73 anos. Então, eu 
devo dizer que isso é algo muito bacana, porque eu sou filho único e a 
minha mãe encontrou o amor da vida dela. Na verdade, não foi a minha 
mãe, foi o meu padrasto que encontrou o amor da vida dele, que é a minha 
mãe. Agradeço a todos, muito obrigado! Um grande abraço e que esse 
momento singelo que nós fizemos para vocês é tão somente para valorizar 
e reconhecer cada uma de vocês. Obrigado, um grande abraço e bom dia a 
todos. A palavra está franqueada aos Senhores Deputados.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra, o Senhor 
Deputado Coronel Chagas.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Bom dia, senhoras e 
senhores, meu Presidente, caros colegas deputados e deputadas. Quero 
cumprimentar todos que estão nos acompanhando pelo sinal da TV 
Assembleia, todos os profissionais do meio de comunicação e servidores 
desta Casa. Cumprimentar todas vocês, mulheres, que tornam os nossos 
dias mais felizes. Hoje, nós estamos comemorando o Dia Internacional da 
Mulher. Uma data especial. Essa data simboliza as vitórias e as conquistas 
da mulher na sociedade, provando que não pode mais haver distinção de 
sexo quando o assunto é o desenvolvimento humano. A mulher, ao longo 
das décadas, vem conquistando cada vez mais seu espaço em razão da 
sua luta, demonstrando que ela é tão capaz quanto o homem, e com toda 
razão. Podemos ter a certeza que nos países do continente americano esta 
conquista realmente está acontecendo, porém, se nós olharmos para outros 
países como a Ásia e África, vamos ver que em muitos desses países isso 
não é uma realidade, porque a mulher sofre muito, em todos os aspectos: 
dentro de casa, na vida profissional e nos seus direitos políticos. Tem países 
ainda que a criança, quando nasce, o pai já arranja o casamento e ela é 
obrigada a casar. Tem países que a mulher sequer pode trabalhar, fazer uma 
faculdade ou estudar. Tem países que a mulher não pode votar, escolher o 
seu representante. Então, há muito caminho ainda a ser trilhado no mundo 
para que todos estejamos em igualdade de condição.
 Aqui no nosso país, 53%, falando do aspecto político, do 
eleitorado brasileiro, meu caro governador Chico Rodrigues, é composto por 
mulheres, mas a gente não vê uma representação feminina nos parlamentos. 
Se nós formos aqui na Câmara Municipal de Boa Vista, veremos que nós 
temos apenas 04 mulheres. Aqui nesta Casa, de 24 deputados, apenas 03 
são mulheres, não chega a 20%. Se formos para a Câmara Federal, dos 
08 representantes, apenas 02 são mulheres. Por outro lado, o Presidente 
Jalser falou nos cargos principais do estado, temos a governadora do estado, 
as chefes do Poder Executivo e Judiciário são mulheres, no Ministério 
Público, na Polícia Federal, mas, no parlamento, a participação é pequena. 
Por isso, eu faço hoje, no dia internacional da mulher, nesse evento tão 
bem preparado pelo Presidente da Casa, o chamamento às mulheres. Vamos 
participar mais da vida política do nosso estado, do nosso município, 
porque é na política que se decide a vida da nossa família, do nosso bairro, 
da nossa cidade, do nosso estado, do nosso país. E eu vejo a dificuldade 
que os presidentes de partidos têm em encontrar mulheres que queiram se 
candidatar, embora a gente perceba a liderança e a persuasão natural das 
mulheres, a política é feita de persuasão em defesa das ideais, a gente vê 
a dificuldade de um presidente de partido em encontrar mulheres para se 
candidatar. Embora tenham liderança, elas têm receio de se expor.
 Então, fica aqui um chamamento, uma convocação às mulheres 
para fazer como fez a Assembleia do estado do Amapá, onde, dos 24 
Deputados, 12 são mulheres. Então, fica esse desafio às mulheres. Vocês 
que já conquistaram tantos espaços, em tantos lugares, venham também 
ocupar mais espaço, se juntar à Aurelina, à Angela e à Lenir nessa Casa, 
e nos ajudar a construir um Roraima melhor para todos. Muito obrigado. 
Parabéns, Mulheres.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra, o Senhor 
Deputado Gabriel Picanço.
  O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Bom dia a 
todos. Quero, neste momento, cumprimentar todas as mulheres que fazem 
a alegria deste estado de Roraima no dia de hoje. Mas quero, Deputado 
Jalser, fazer um elogio a minha esposa e dizer que eu fui um pouquinho 
mais rápido do que o Deputado Jalser. Eu e minha esposa nos conhecemos 
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não vamos poder passar para as mulheres, que são as protagonistas deste 
evento, o que nós preparamos para elas. Então, vou franquear a palavra 
aos senhores deputados até porque é uma data muito especial, mas fica a 
critério de Vossas Excelências reduzirem o tempo ou não. Com a palavra, a 
Senhora Deputada Lenir Rodrigues.
 A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
sei que hoje é um dia festa, mas hoje, no Dia Internacional da mulher, 
é um dia de luta, e nós queremos dizer que a Procuradoria Especial da 
Mulher, por meio da Assembleia Legislativa e com apoio da Mesa Diretora, 
fez e faz um trabalho ampliado pelo CHAME, o Centro Humanitário de 
Apoio à Mulher; o núcleo do Grupo Reflexivo Reconstruir, que faz um 
trabalho reconhecido; agora pela VEPEMA, a Vara de Penas e Medidas 
Alternativas, que faz um tratamento psicossocial aos homens que cometem 
violência doméstica familiar, que é em benefício de nós mesmas, para que 
o homem não cometa violência com a próxima ou com a atual esposa ou 
companheira. E também o Núcleo de Atendimento às Mulheres Vítimas 
de Tráfico de Pessoas e Abuso Sexual. E, esta Mesa Diretora, Presidente, 
aprovou algo fantástico, que é o Observatório Estadual de Violência contra 
as Mulheres, que funciona, Deputada Angela, como uma câmara técnica 
que trabalha com as estatísticas da violência para nos protegermos das 
lutas enquanto esse histórico que nós temos do patriarcado ainda traz o 
machismo. Esses dias me perguntaram em várias entrevistas se nós três, eu, 
a Deputada Aurelina, que é fundadora da Procuradoria Especial da Mulher 
aqui na Assembleia, ainda na gestão do Deputado Mecias de Jesus, e a 
Deputada Angela, que é da Comissão da Mulher, se conseguimos passar 
projetos. Claro que sim, respondi. Nós somos três mulheres fortes, somos 
três mulheres que colocamos a nossa posição aqui na Assembleia.
 Então, quero dizer que a Assembleia Legislativa faz um trabalho 
de proteção às mulheres fantástico, que muitas Assembleia Legislativas do 
Brasil e muitos governos não fazem o que a Assembleia Legislativa faz e é 
reconhecido, inclusive, pelo sistema de justiça. Então, Presidente, a Mesa 
Diretora está de Parabéns por apoiar esse trabalho tão fantástico, e vamos 
curtir, que hoje é dia de festa. Parabéns a todos.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Parabéns, Deputada Lenir. 
Com a palavra, a Deputada Angela Portella.
 A Senhora Deputada Angela A. Portella – Bom dia, mulheres! 
Olha que bonito. Fico tão feliz de estar aqui neste dia compartilhando com 
vocês este momento. Quero cumprimentar o nosso Presidente, que tem 
muita sensibilidade em relação às mulheres. Cumprimentar, com muito 
carinho, a Deputada Aurelina, Deputada Lenir, grandes guerreiras. Quero 
cumprimentar as demais mulheres em nome da Cíntia, que eu aprendi a 
gostar, admirar e respeitar. Quero cumprimentar todas as colaboradoras 
desta Casa, sem as quais não poderíamos desenvolver nossas atividades. 
As mulheres da comunicação, que são a maioria aqui nesta Casa também, 
enfim, a todas as mulheres. Bom dia, doutor Chico Rodrigues. Em nome 
da minha mãe, Zenilda, quero deixar uma mensagem para vocês aqui 
hoje. Nós, mulheres, podemos muito, nós só temos que achar a forma e é 
com delicadeza, mas também de forma mais firme, que nós conseguimos 
conquistar os nossos espaços e fazer a diferença, ajudar a transformar o 
mundo, muitas vezes pacificar quando necessário, harmonizar os ambientes, 
mas, acima de tudo, nos colocarmos  como pró-ativas, como guerreiras, 
como empoderadas, como amiga das outras. Nós só conseguimos chegar 
aos nossos objetivos se nós contarmos com as outras pessoas, e as mulheres 
são muito boas nisso: quando dão sua palavra e quando realmente assumem 
uma responsabilidade, elas se dedicam, vão atrás e conquistam.
 Então, essa é a minha mensagem. Ser mulher é isso, é ter 
coragem, é ter fé e se empoderar, fazer a diferença. E aí quero dizer a vocês 
que, se dez vezes eu nascesse, dez vezes eu gostaria de nascer mulher. Eu 
sempre digo, desde criança, que deve ser um pouco sem graça ser homem, 
porque o mundo das mulheres é cheio de cores, de cheiro, de flores, de 
possibilidades, que é mais engessada para a vida do homem. Então, fica 
para nós essa criatividade, essa sensibilidade e essa possibilidade de um dia 
amanhecer alegre e no outro aborrecida e ainda termos a desculpa da TPM. 
Bom dia a todas, tudo de bom e um grande abraço.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Senhoras e Senhores, eu 
quero saudar a minha mãe, dona Etelvina, que acabou de chegar aqui. Muito 
obrigado, minha mãe! Continua franqueada a palavra. Com a palavra, o 
Senhor Deputado Chico Mozart.
 O Senhor Deputado Chico Mozart – Bom dia a todos. Resta 
muito pouco a falar, senhor Presidente, depois do que os nobres deputados 
falaram. Mas eu queria aqui parabenizar a todas as mulheres, mulheres 
guerreiras, nossas servidoras, as mulheres que trabalham em nosso gabinete, 
que tornam a nossa vida muito mais fácil, pois facilitam muito o nosso 
trabalho, têm nosso reconhecimento e gratidão. E esta Casa já mostrou isso 
várias vezes. Queria agradecer a presença da minha mãe e da minha noiva, 
que sempre comparecem aos eventos da Assembleia. Minha mãe, um dia 

Temos que pensar também na situação que a gente está vivendo no estado e se 
solidarizar. Eu não consigo imaginar nenhuma de vocês passando pela praça 
Simon Bolívar vendo aquelas crianças sem ter onde dormir, sem ter o que 
comer, sem ter uma infância de verdade e a gente não se sentir meio culpado 
em relação a isso. Mas hoje é um dia de festa, é um dia de comemoração, 
acho que avançamos um pouco mais no respeito, na dignidade à mulher. Mas 
também é um dia de avaliarmos o que somos e o que queremos ser enquanto 
seres humanos. Deus está nos provocando, nos testando e eu acho que é hora 
de darmos uma resposta a ele. Mulheres, parabéns pelo seu dia. Nós homens, 
sem vocês, não somos nada. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Com a palavra, a Senhora 
Deputada Aurelina Medeiros.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Bom dia. Hoje eu 
nem queria falar, só queria ouvir, porque é o nosso dia. Mas queremos 
estender os elogios feitos aqui na assembleia, a todos os presentes, a todas 
as mulheres que aqui estão, de todas as cores, de todos cleros, seja qual 
for sua função. Quero saudar todos os meus colegas e todas as mulheres 
em nome da Cíntia e da dona Marta, minhas colegas. Estava ouvindo 
o Oleno e, quando a gente fala de mulher, a imagem que vem na nossa 
cabeça é de sofrimento, aquela pessoa triste, aquela pessoa que sofre e que 
carrega o mundo nas costas. É sempre a imagem que a gente passa, como 
o senhor disse que ouviu da venezuelana que não está se alimentando bem 
porque pensa nos filhos, nos irmãos, ou em alguém que está com fome. 
Então, essa é a imagem que se constrói da mulher, a imagem de força como 
ninguém tem, a imagem da pessoa que consegue vencer tudo, tanto que, 
para hoje comemorarmos o Dia Internacional da Mulher, foi preciso muita 
luta, foi preciso que mulheres se rebelassem para dizer que existem. E, por 
isso, foram queimadas, e daí surgiu o Dia Internacional da Mulher. Elas 
ganharam esse espaço. Quer dizer, essa é a história da mulher, que, ao longo 
do tempo, foi ocupando o seu espaço.
 Hoje, aqui no estado de Roraima, dizia o Deputado Jalser, é 
muito característico, mas parece que ninguém percebe que os destinos dos 
estados estão sendo comandados por mulheres. É a Governadora, a Prefeita, 
é no Tribunal de Justiça, é no TRE, no Ministério Público, na Defensoria 
Pública, Polícia Federal, na Delegacia da Mulher, em todos esses lugares, 
existe o comando de uma mulher e ninguém nota. Parece que a mulher não 
alcançou ainda esse ponto de dizer que existe e que é capaz. Quando nossos 
filhos e netos estão na escola, quando o diretor chama o responsável, o pai 
não serve, só serve a mãe, a mãe tem que ir lá. Se o filho tira boas notas e 
se é um bom exemplo, a mãe que é competente, senão, a culpa é da mãe, 
nunca é do pai. A mulher tem essa importância, tem essa coisa que pesa 
nas nossas costas, que nos orgulha muito, Lenir e Angela, porque a gente 
é capaz de fazer, a gente se divide para chegar a ocupar esse espaço no 
mundo sem deixar para trás a nossa função principal de mãe, de esposa, de 
cuidadora da família e de formadora dos nossos filhos, que são o resultado 
da nossa criação. E a gente se orgulha muito disso, isso só nos leva a dizer 
que a gente tem que pensar que somos capazes, e muito capazes, de realizar 
tudo o que nos propusermos a fazer. As pessoas podem pensar que aqui 
na Assembleia as deputadas mulheres cuidam da comissão da criança, da 
comissão da mulher, do CHAME, dos menores e etc., mas não é só isso 
não, aqui as deputadas mulheres trabalham pela vicinal, pela ponte que está 
caindo, pela saúde, ela briga para ter um médico no interior, ela trabalha 
pela melhor escola e ela trabalha pelo estado que ela quer que seja grande. 
Aqui, como mulher, temos um monte de obrigações, lutamos pela questão 
da discriminação da mulher, pela lei do feminicídio, que existe e que o 
povo não sabe nem falar o nome, nem sabe para que ela existe. A gente 
cria leis para que se cumpram as leis, a gente cria lei para divulgar a Lei 
Maria da Penha nas escolas, a gente cria lei para dizer que é proibido vender 
bebida alcoólica para criança. Vejo a Deputada Lenir lá pelo Uiramutã, 
lá pelas comunidades indígenas lutando pela educação. Vejo a Angela e 
me vejo também nesse dia a dia porque temos grandes problemas para 
resolver. Os homens que me desculpem, mas precisamos de mais mulheres 
no Legislativo. A nossa participação sempre foi muito pequena. Eu sei 
que é muito difícil, mas o Legislativo é um dos poderes mais importantes 
deste país, um não, o mais importante deste país. É aqui que são geradas e 
aprovadas todas as propostas para melhoria de vida do povo do meu estado. 
Então é aqui que a gente tem que estar agora, a mulher advogada, a mulher 
juíza, ela não depende do voto, está lá fazendo o seu papel de advogada. 
Aqui não, aqui a gente vai se formar, aqui dentro, a partir do voto. E o voto 
para mim é voto da esperança das pessoas para que as coisas possam mudar. 
Quando a gente vota em alguém, a gente sempre espera alguma coisa. Eu 
digo que o voto é a esperança e a mulher é muito capaz de transformar essa 
esperança em realidade. Um abraço em cada uma de vocês.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigada, Deputada 
Aurelina. Eu gostaria de pedir, eu sei que todos os deputados gostariam 
de usar a palavra, mas se nós não nos preocuparmos com o tempo, nós 
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seguir essa jornada. Enfim, mulher, que todo o dia seja dia de não ter a voz 
calada e, se alguém ousar calar, que essa voz seja elevada. Que todo dia seja 
dia da mulher ser respeitada”. Parabéns, mulher, pelo seu dia.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Parabéns, amigo, Deputado 
Mecias de Jesus. Algum deputado ainda quer se manifestar? Alguém da 
plateia quer falar alguma coisa? Ok! Já entendi, ninguém (risos). Com a 
palavra o Senhor Chico Rodrigues.
 O Senhor Chico Rodrigues – Bom dia a todos e a todas. Quero 
cumprimentar, inicialmente, o Presidente desta Casa Legislativa, a Casa do 
povo, Deputado Jalser Renier. Quero cumprimentar todos os Deputados 
aqui presentes nesta Sessão em homenagem ao Dia Internacional da Mulher. 
Cumprimento a Cíntia, aqui representando todas as mulheres presentes, 
e cumprimento, individualmente, as três parlamentares que honram e 
orgulham o nosso estado, as Deputadas Lenir Rodrigues, Aurelina Medeiros 
e Angela Águida. Quero cumprimentar as funcionárias da Casa, que são 
o instrumento de operacionalizar este Poder e quero dizer que, em 1857, 
centenas de mulheres foram queimadas, nos Estados Unidos, por policiais, 
por defenderem primeiramente a redução da jornada de trabalho; segundo, 
a licença maternidade. E elas apenas reivindicavam direitos que, ao longo 
da história, foram conquistados. E, hoje, entendemos que essa data, que foi 
constituída em 1911, portanto, quase sessenta anos depois desse episódio 
ocorrido em Nova Iorque, deu a todas as mulheres do mundo essa data que 
obviamente comemoram aquelas que são a razão da vida, porque, através 
da concepção, elas trazem à vida todos os seres humanos. Eu vejo, nessa 
data, algumas coisas na lembrança, que comemorar o Dia Internacional 
da Mulher vai além de mandar flores, comemorar o Dia Internacional da 
Mulher é a forma de conservar, reafirmar, promover e conquistar todos 
os direitos que ao longo da história estão sendo conquistados. Portanto, 
Presidente, quero agradecer a Vossa Excelência esta janela aberta aqui nesta 
Sessão para qualquer um que esteja neste Plenário possa se manifestar e, 
de uma forma simples e com humildade, quero dizer que esta data tem um 
simbolismo muito forte. Lembro-me até de uma música, que ainda fica nas 
suas notas tocando na nossa cabeça, que diz mais ou menos assim: “dizem 
que a mulher é o sexo frágil, mas que mentira absurda/ Eu, que faço parte 
da rotina de uma delas, sei que a força está com elas...”. Então, mulheres de 
Roraima, parabéns pelo seu dia e que Deus abençoe a cada uma de vocês. 
Muito obrigado.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Obrigado, Chico 
Rodrigues. Agora, senhoras e senhores, para encerrar, vou escutar a 
senhorita Melissa Moreno Matos.
 A Senhorita Melissa Moreno Matos – Bom dia. Eu me chamo 
Melissa Moreno Matos e pedi para falar porque não há crianças, além de 
mim e da minha irmã, presentes aqui. Acho que nós, crianças, mesmo 
sendo pequenas, somos mulheres e tudo o que acontece com as mulheres 
mais velhas acontece com a gente sim, muitas vezes. Fico feliz por coisas 
ruins nunca terem acontecido comigo, como assédio e agressão. Tudo isso 
acontece com crianças pequenas também e nós também temos que ser 
respeitadas. Assim como as mulheres mais velhas, não temos que ter medo 
de ligar e falar o que sentimos e de nos expressar. Eu agradeço muito por 
ter minha mãe, minha avó e minhas tias. São pessoas que me orgulho de 
ter, minha irmã mais velha, me inspiro nela, pois é uma pessoa que acho 
muito inteligente, é uma mulher maravilhosa, tanto quanto a minha mãe e 
minha irmã mais nova. Nós temos, sim, de não ter medo de falar. Lembro 
que um dia estava na escola quando eu era menor, na aula de música, no dia 
das mulheres, e a minha professora de música começou a contar histórias, 
que antigamente as mulheres não podiam trabalhar, não podiam fazer nada, 
apenas eram oprimidas, até que começaram a trabalhar, mas ganhavam um 
salário muito menor que o dos homens e então foram queimadas dentro do 
local que trabalhavam. Isso evoluiu e agora tem várias leis que respeitam 
a mulher. Agradeço ao nosso Presidente da Assembleia, Deputado Jalser 
Renier e a todos deputados que estão aqui, às nossas queridas deputadas e a 
minha mãe, por ter me ensinado a ser uma mulher, uma mulher de respeito, 
de caráter e ser uma mulher que respeite os outros, pois quer ser respeitada.
 Eu quero também dizer que nós, crianças, temos que ser 
respeitadas, assim como as mulheres mais velhas. E que todas essas leis 
que foram criadas sejam evoluídas e que tenham mais leis para as mulheres, 
pois nós mulheres somos cidadãs da sociedade e devemos ser respeitadas. 
Somos a maioria da população e não temos que ter medo. Vemos em 
outros países a forma como eles tratam as mulheres. No Brasil ainda 
ocorre esse tipo de coisa, mas não tanto como em outros países. A guerra 
é desnecessária, opressões, brigas, tudo isso é desnecessário, podemos 
fazer isso na conversa. E assim como os países lá fora tem essas brigas, 
antigamente tínhamos aqui. Mas isso, agora, graças a Deus mudou. E agora 
somos um país melhor, um país que não tem tantas agressões e assédios 
contra as mulheres, um país que é melhor que antes. E espero que todos os 
outros países e todos os outros lugares do mundo melhorem também como 

antes dos eventos da Assembleia, ela já está pronta, já está indo no salão 
para ficar ainda mais bonita. Né, mãe? Queria parabenizar a minha tia, que 
não está aqui hoje, mas é outra pessoa que é fã dos eventos da Assembleia. 
A Cíntia sabe que a tia Lurdinha quebrou o pé. E gostaria de falar sobre a 
importância de vocês em nossas vidas. A minha mãe é tão importante que 
até hoje eu moro com ela, não tem lugar melhor, mãe. A minha noiva já 
vive brigando dizendo que a gente tem que casar, aí eu falei: meu amor, 
calma, não é assim, todo mundo namora, namora muito tempo, para casar. 
O Presidente Jalser namorou dez anos, e ele agora me desmentiu, e ela me 
olhou feio, quando você disse que, em quatro meses, você casou. Ela vai 
conversar de pé de ouvido comigo quando sair daqui com certeza, mas esse 
ano é ano de campanha, a gente não tem tempo não. Ano que vem a gente 
vai colocar isso em dia.
 Então, eu gostaria de parabenizar a todas as deputadas que 
fazem um trabalho muito bonito aqui: Deputada Lenir, Deputada Aurelina e 
Deputada Angela Portela, deputadas de mandato anterior, que nos ajudaram 
a tornar a nossa vida aqui muito mais fácil. Parabéns a todas.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Muito obrigado, Deputado 
Chico Mozart. Com a palavra, Deputado Mecias de Jesus.
 O Senhor Deputado Mecias de Jesus – Bom dia a todas as 
mulheres. As mulheres foram embora? Bom dia a todas as mulheres, bom 
dia a todos os homens, bom dia, Presidente Jalser, Vice-Presidente Mozart, 
Marcelo, colegas deputados. Quero iniciar nossas palavras, Presidente, 
cumprimentando, de forma especial, as nossas três colegas deputadas aqui: 
Lenir, Aurelina e Angela. Quero também cumprimentar a Cíntia, primeira 
dama da Assembleia Legislativa, e cumprimentar também, de forma 
carinhosa e especial, a dona do meu coração, a dona Darbilene Rufino do 
Valle, que se encontra aqui, que é a minha primeira-dama. Hoje, pela manhã, 
Presidente, nós tivemos, só para descontrair um pouco, nós fizemos hoje, no 
meu escritório, com as mulheres que trabalham lá, uma brincadeirinha cedo 
e a Cida Lacerda veio com história de que um poeta, prefiro não lembrar 
o nome, disse que o poeta diz o seguinte: A mulher multiplica tudo que dá 
para ela, você dá um esperma, ela te dá um bebê. Você dá uma casa, ela te 
dá um lar, e assim foi elencando uma série de coisas ressaltando que tudo o 
que se dá para a mulher de bom, ela multiplica. No final, ele diz: cuidado! 
Se você fizer merda, ela te dá uma tonelada de merda. Depois disso, eu não 
teria o que falar a não ser contar a história do gênio. O gênio foi encontrado, 
Deputado Chagas, e o cara encontrou o gênio, e ao sair da lâmpada, ele 
disse: meu amo, eu só posso lhe atender em um pedido, o senhor pode fazer 
o pedido. Ele disse: eu quero conhecer o mundo, mas não tenho coragem 
de andar de avião, tenho que ir de carro. O gênio disse: impossível, são 
muitos oceanos, matas, florestas, é impossível você conhecer o mundo de 
carro, faça outro pedido. Ele disse: então, quero entender melhor a cabeça 
das mulheres. E o gênio disse: me perdoa, meu amo, volta para o primeiro 
pedido, que eu tenho como atender. O gênio não encontrou outra saída 
(risos). Mas eu quero, senhor Presidente, parabenizar Vossa Excelência 
pela sensibilidade. O CHAME, como disseram os Deputados Oleno e 
Lenir, foi criado na minha administração e Vossa Excelência não é mulher, 
mas tem sensibilidade e multiplicou a capacidade do CHAME, deu mais 
atenção, mais especialização ao CHAME, atendendo melhor as mulheres 
do nosso estado, em todos os sentidos. As ações de Vossa Excelência, como 
Presidente da Assembleia, têm sido sempre no sentido de atende melhor 
a todas as pessoas do nosso estado e, de forma diferenciada, atender as 
mulheres. Parabéns a Vossa Excelência, a toda a Mesa Diretora, que tem 
feito isso.
 Quero pedir desculpas às mulheres se não conseguir fazer 
perfeitamente, mas quero tentar recitar a poesia de uma pessoa que admiro 
muito. Sou nordestino como ele, mas não tenho esse veio poético do 
Braúlio. A poesia chama-se “Poesia com Rapadura” e diz assim: “Mulher, 
que todo dia seja dia de você ser bem tratada, que a peleja da vida lhe faça 
encorajada, que a ferida cicatrize e a dor seja aliviada. Que todo dia seja 
dia de você ser renovada, de ser mil em uma só, talvez inventada, de ser o 
que quiser ser, sem precisar ser julgada. Mulher, que todo o dia seja dia de 
você ser conquistada, de ouvir palavras doces que lhe deixam embriagada 
e no toque mais suave, ter a pele arrepiada. Que todo o dia seja dia de ter a 
boca beijada, que, na força da leveza, tenha a cintura abraçada e, para ficar 
melhor, ser no cangote cheirada. Que todo o dia seja dia de ser paparicada, 
de ter todo mundo aos seus pés para você ser bajulada e que não precise 
festa para você ser festejada. Que todo o dia seja dia de tu ser admirada, 
pela força, pela garra, pela coragem estampada, de ser verdadeira e justa, 
mesmo sendo injustiçada. Que todo o dia seja dia de você ser engraçada, 
pois sorrir e fazer rir deixa a alma aliviada, mas, se a tristeza chegar, que 
tu sejas consolada. Que todo o dia seja dia de sair pela calçada e caminhar 
do seu jeito, discreto ou com rebolada, de minissaia ou burca e não ser 
assediada. Que todo o dia seja dia de você ser mais ousada, de amar a quem 
quiser amar e por alguém ser amada. O amor é o melhor transporte para 
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Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Chico Mozart, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, 
Izaías Maia, Jalser Renier, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Mecias de Jesus, Naldo da Loteria, Odilon Filho, Oleno Matos 
e Zé Galeto.

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 0175/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do servidor Gleisson Vitória 
da Silva, para viajar com destino a Gramado-RS, saindo no dia 08.05.2018 
e retornando no dia 13.05.2018, para participar da XXII Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais - CNLE, a serviço desta 
Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 20 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO N º 176/2018
A Superintendência Geral da Assembléia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

  Art.1° Designar o servidor abaixo para exercer a função de 
fiscal do contrato firmado entre este poder e a empresa contratada, conforme 
o Art. 67 da Lei 8666/93.

N° do 
Processo

Contratados Objeto CPF/ CNPJ Fiscal de 
Contrato

001/ 2017
INSTITUTO DE 
PESQUISA CALE-
FFI LTDA - EPP

Contratação de Empresa 
especializada em 
pesquisa de opinião 
pública para identificação 
das principais 
necessidades do Estado 
de Roraima, visando fixar 
diretrizes na aplicação do 
orçamento destino aos 
15 (quinze0 municípios 
do Estado bem como 
pesquisas de opinião, 
quanto ao desempenho 
do Poder Legislativo.

11.565.915/0001-60

FISCAL: 
- Mauro Er-
nesto Melo da 
Silva Matrícu-
la: 14117

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.
        Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO Nº 0177/2018 

A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 

Deputado ROSINALDO ADOLFO BEZERRA DA SILVA, para 
viajar com destino a cidade de Gramado-RS, saindo no dia 08.05.2018 
e retornando no dia 13.05.2018, para participar da XXII Conferência 
Nacional dos Legisladores e Legislativos Estaduais (CNLE) “ Os desafios 
de um novo Brasil”, a serviço desta Casa Legislativa.  

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0178/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor KAIRO ÍCARO 
ALVES DOS SANTOS, para viajar ao Município de Alto Alegre/RR, 
saindo no dia 23.04.2018, com retorno no mesmo dia, para realizar serviço 
deste Poder, sem ônus de diárias para desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

conseguimos melhorar. Obrigada.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Gente, com respeito a 
mim e a todos os Senhores Deputados que falaram, a senhorita Melissa, 
filha do Deputado Oleno, foi a melhor que falou aqui. Parabéns, Melissa, 
11 anos de idade. Para mim, já pagou tudo.
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Convidamos 
os dirigentes da Mesa de trabalhos para ocuparem os assentos do Plenário. 
Senhoras e senhores, para brindar este momento especial, ouviremos a 
poesia MULHER, que será declamada pelo seu autor, poeta e compositor 
Epaminondas de Alexandria. Nós pedimos que seja breve, devido ao tempo 
estourado.
 O Senhor Epaminondas Alexandria – Em primeiro lugar, 
quero cumprimentar todas as mulheres aqui presentes, fazendo minhas as 
palavras do Presidente e dos demais que me antecederam aqui. Gostaria, 
realmente, de ser mais extenso em minha palavra, mas, lamentavelmente, 
de acordo com o tempo, não vou poder dirigir algumas palavras a mais a 
todos vocês. Vou me resumir apenas ao poema. Só quero frisar uma coisa 
do poema, vocês mulheres devem estar lembradas que, lá no Êxodo 2:27, 
quando Deus lhes criou, ele disse, “essa é agora osso dos meus ossos e carne 
da minha carne, e será chamada mulher”. Então, vocês vejam a grandeza de 
vocês, vocês são ossos e carne do nosso Pai Celestial e do nosso Criador. É 
uma grandeza imensurável, sem dúvida alguma. E Deus lhes deu a mesma 
condição dele, vocês são as únicas pessoas da humanidade que pode dar a 
vida, são vocês. E, no poema, eu cito isso, estou frisando isso porque Êxodo 
2:27, quando Deus criou vocês, é a primeira estrofe do poema. E o poema é 
esse que passo com muito amor e carinho a todos vocês e que vocês levem 
em seus corações essa mensagem e que guardem lembrança dela:
 “Meu pensar constante sobre a vida me leva a nossa origem para 
encontrar/ Esta é agora, osso dos meus ossos e carne da minha carne, e 
será chamada MULHER! Palavras do criador/ Oh! Senhor, aceita os meus 
sinceros agradecimentos por essa grande dádiva, a mulher, essa criatura 
santa/ Maria, Mãe de Deus e de toda humanidade, meu sol, arco-íris de 
minha vida, minha esperança/ Mulher mãe, em tuas entranhas repousei por 
longos meses e fui vida da tua vida, a luz me destes e assim vim ao mundo/ 
Me fizeste o semideus da criação do Senhor, e alimentastes com néctar dos 
teus seios, em tua guarda vivi por anos, onde me ensinaste amar e sorri 
para a vida diante as adversidades/ Mulher amada, que dá vida ao meu 
ser, és meu refúgio e o meu alento, diante de ti meus olhos se enchem 
de luz, absorvendo a energia do teu amor que envolve todo o meu ser, 
me fazendo sentir a plena felicidade/ Mulher, não existem palavras para 
definir tua grandeza, como explicar a vida se não pela razão de Deus/ És 
uma mensageira divina que veio nos dar a vida e nos ensinar amar, és a 
fonte inesgotável de luz para humanidade, a tua palavra é um consolo 
para o aflito, em tua benção está a força do amor, em teu beijo a fonte da 
felicidade./ Mulher, como te quero bem, como te amo com fervor, como te 
vejo em grandeza e sublimidade, aceita, pois, o meu coração cheio de amor 
e o mundo de respeito, admiração e compreensão por tudo que és para vida, 
querida e amada Mulher”. Obrigado!
 O Senhor Mestre de Cerimônia Renato Barbosa – Muito 
obrigado pela homenagem a todas as mulheres, Senhor Epaminondas. 
Senhoras Deputadas, Senhores Deputados, autoridades presentes, 
servidoras desta Casa Legislativa, neste momento, a Mesa Diretora tem 
a honra de presentear todos os presentes e, em especial, as mulheres com 
um espetáculo dirigido pela atriz Kaline Barroso que conta com elenco 
de onze artistas, entre cantoras, musicistas, bailarinas e atrizes. Além das 
canções, o roteiro do espetáculo conta com os textos de Elisa Lucinda e 
Milton Nascimento que abordam a temática feminina, com repertório 
sedutor, com as artistas Euterpe, Kaline Barroso, Célis Regina, Castorijane, 
Karen Barroso, Natana Linder, Soraia Souza, Estefane Simplício, Nadine 
Leal, Susi Fitia e Naidia Amorim. Apresentam canções conhecidas como: 
Lata D’Água, Rosa de Hiroshima, Maria-Maria, Feminina, além de canções 
da cultura popular como, Mulher Rendeira, todas com arranjos criativos, 
novas harmonias. Na verdade, um show que terá direito a momentos de 
improvisação e performance. Senhoras e Senhores, em especial vocês 
mulheres, o Espetáculo Mulher!
 (Apresentações do espetáculo).
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Parabéns ao grupo. 
Meninas, vocês realmente fizeram um espetáculo maravilhoso. Sucesso e 
feliz dia da mulher. 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 
doze horas e dez minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para 
o dia 13, à hora regimental.
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
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RESOLUÇÃO Nº 0184/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor Raimundo Santos de 
Melo, para viajar a Comunidade do Sucuba no Município de Alto Alegre/
RR, saindo no dia 19.04.2018, com retorno no mesmo dia, para realizar 
serviço deste Poder, sem ônus de diárias para desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

 
RESOLUÇÃO Nº 0185/2018

A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores abaixo relacionados, 

que viajaram ao município de Caroebe/RR, saindo no dia 26.04.2018, com 
retorno no dia 27.05.2018, para realizarem atividades relacionadas ao Programa 
“Assembleia ao seu Alcance”, a serviço desta Casa Legislativa.

NOME
Alcidino Vieira júnior
Alcimara Luiza Barbosa Rosa
Ana Rita Alves Barreto
Gizelda Pinheiro Barros
Josiran Silva Cruz
Jucilene Aparecida Gomes dos Santos
Katia Cilene de Oliveira Fraxe
Márcia Brito Wanderley
Mirele Salvadori

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

RESOLUÇÃO Nº 2715/2018-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 JOSE RAIMUNDO MATOS DE SOUSA, 

matrícula 20433, CPF: 150.698.852-00, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março de 2018.
Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2716/2018-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 CLEICYENNE SOUZA GALVAO DA 

COSTA, matrícula 19559, CPF: 015.606.641-69, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 
de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de 
maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de abril de 2018.
Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 0179/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor Hélio Costa de 
Oliveira, para viajar para a Vicinal Bom Sucesso, no Município de Alto 
Alegre/RR, saindo no dia 23.04.2018, com retorno no mesmo dia, para 
realizar levantamento do local da feira dos Chacareiros, a serviço desta 
Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

 
RESOLUÇÃO Nº 0180/2018

A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 

relacionados, que viajaram ao município de Caroebe/RR, saindo no 
dia 26.04.2018, com retorno no mesmo dia, para realizarem atividades 
relacionadas ao Programa “Assembleia ao seu Alcance”, a serviço desta 
Casa Legislativa.

NOME
Camila da Silva Leite
Dilzete Mendonça Borges
Karine Patrice da Silva Almeida
Maria do Perpetuo Socorro Barbosa Marques
Maria Jaime Laranjeira Menezes
Pedro Souza Pereira
Renato Santos Barbosa
Silvia Maria Macedo Coelho

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0181/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor JOSÉ FABIO DE 
SOUSA POLICARPO, para viajar ao Município de Caracaraí/RR, saindo 
no dia 20.04.2018, com retorno no mesmo dia, para realizar serviço deste 
Poder, sem ônus de diárias para desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0182/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor ABRAÃO SILVA 
FERREIRA, para viajar ao Município de São João da Baliza/RR, saindo 
no dia 20.04.2018, com retorno no mesmo dia, para realizar serviço deste 
Poder, sem ônus de diárias para desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0183/2018 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar afastamento do servidor Flavio Viana da 
Costa, para viajar ao Município de Cantá/RR, saindo no dia 20.04.2018, 
com retorno no mesmo dia, para realizar serviço deste Poder, sem ônus de 
diárias para desta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 23 de abril de 2018.

ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO
Superintendente Geral
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RESOLUÇÃO Nº 2721/2018-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 PEDRO DA CUNHA CAMILO, matrícula 

18382, CPF: 286.967.352-34, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2722/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 TALLES MARCELO FERREIRA, 

matrícula 20954, CPF:005.729.762-24, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial III CAL-3, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro 
de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro 
de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2723/2018-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 TALLES MARCELO FERREIRA, 

matrícula 20954, CPF:005.729.762-24, para exercer o 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 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2724/2018-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 CLEICIMAR DA SILVA OLIVEIRA, 

CPF 539.898.562-00, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2717/2018-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 CAMILA OLIVEIRA FERREIRA, CPF: 

005.729.752-52, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2718/2018-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 GLEICIANE THOMAZ COIMBRA, 

CPF: 996.470.362-72, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR,23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2719/2018-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 RODSON SILVA DE OLIVEIRA 

JUNIOR, CPF: 033.571.732-20, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2720/2018-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 PEDRO DA CUNHA CAMILO, 

matrícula 18382, CPF: 286.967.352-34, 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 abril de 
2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº  2729/2018-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 FELYPE SOUSA MAGALHAES, CPF: 

004.657.272-47, 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 abril de 
2018.

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2730/2018-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 VALDETE RODRIGUES OLIVEIRA, 

CPF: 654.518.052-53, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2731 /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 JOSE DIVONIER SILVA DE 

VASCONCELOS, CPF  112.487.852-15, para exercer o 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 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2732/2018-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 MACIEL DE ARAUJO TAVERA, 

CPF:643.712.392-34, 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 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2725/2018-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 DANIELA CAROLINA TUNU GOMES, 

CPF: 014.413.362-81, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR,23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2726/2018-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 ERONALDO LIMA SALAZAR, CPF: 

858.469.452-87, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Secretário Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2727/2018-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 RONALDO CARVALHO SOUSA, 

matrícula 19454, CPF: 382.483.602-53, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Auxiliar Parlamentar FS-10, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2728/2018-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 VALDECI RODRIGUES MARTINS, 

matrícula 14461, CPF: 136.168.972-20, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2737/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 MARCELA RIBEIRO ROCHA 

LIMA, matrícula 17547, CPF: 271.742.898-43, do Cargo 
Comissionado de Assessora da Mesa Diretora III CM-5, integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade 
com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de 
dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 
3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2738/2018-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 MARCELA RIBEIRO ROCHA LIMA, 

matrícula 17547, CPF: 271.742.898-43, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessora 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 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2739/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 RICARDO ROCHA CHUCO, matrícula 

16718, CPF: 657.517.872-34, do Cargo Comissionado de Assessor 
da Mesa Diretora II CM-4, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2740/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 RICARDO ROCHA CHUCO, matrícula 

16718, CPF: 657.517.872-34, no Cargo Comissionado de Assessor 
da Mesa Diretora I CM-3, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2733/2018-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 RICARDO LUIZ BELLINI LEITE, 

matrícula 19450, CPF: 096.994.492-68, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2734/2018-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 SANDRA REGINA OLIVEIRA PASSOS 

DE BRAGANCA FERRO, matrícula 18126, CPF: 915.689.785-53, 
do Cargo Comissionado em Gabinete de Assessora 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 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2735/2018-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 JOAQUIM MOREIRA BATISTA AGUIAR, 

matrícula 16721, CPF: 675.712.552-87, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

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

Boa Vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2736/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 JOAQUIM MOREIRA BATISTA AGUIAR, 

matrícula 16721, CPF: 675.712.552-87, no Cargo Comissionado de 
Assessor da Mesa Diretora IV CM-6, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2745/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 SUELEM CRISTINA DA SILVA FEITOSA, 

CPF: 012.133.292-64, no Cargo Comissionado de Assessora da Mesa 
Diretora III CM-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 
28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 
de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2746/2018-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 DAYANE CRISTINA MOTA SOUZA, 

matrícula 14993, CPF: 008.916.012-60, 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 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2747/2018-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 DENISON RODRIGUES DO 

NASCIMENTO, CPF: 008.883.132-92, para exercer o 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 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2748 /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 MARIA DE LOURDES PACHECO, 

matrícula 18400, CPF: 621.159.282-53, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 
03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 
18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2741/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 VEVIAN MARITANIA DOS REIS 

FERREIRA, matrícula 19829, CPF: 522.814.932-53, do Cargo 
Comissionado de Assessora da Mesa Diretora II CM-4, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2742/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 VEVIAN MARITANIA DOS REIS 

FERREIRA, matrícula 19829, CPF: 522.814.932-53, no Cargo 
Comissionado de Assessor da Mesa Diretora I CM-3, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2743/2018-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 EDVALDO DE MATOS SOUZA, CPF: 

982.831.462-20, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2744/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 MARCIO SILVA FEITOSA, matrícula 

18749, CPF: 877.820.732-00, do Cargo Comissionado de Assessor da 
Mesa Diretora III CM-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2753/2018-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 MARIA DA CONCEIÇÃO BEZERRA 

DE MEDEIROS, matrícula 18358, CPF: 242.909.804-06, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
008/09 de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 
20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR,23  de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2754/2018-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 ATHOS THIAGO MORAIS DA SILVA, 

CPF 009.418.532-84, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2755/2018-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 MARIO JORGE RODRIGUES DA SILVA, 

matrícula 19066, CPF: 446.388.092-00, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 de março 
de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de maio de 
2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2756/2018-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 MARCOS SILVA ROCHA, CPF 033.452.932-

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

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2749/2018-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 LEILA BARBOSA GUIVAREZ, CPF: 

039.250.712-96, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 
002/16 de 18 de maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 
de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 1 abril de 2018.
Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2750/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 ENILSON CHAGAS BARBOSA, 

matrícula 19163, CPF: 777.827.472-87, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo V CAL-1, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2751/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 ENILSON CHAGAS BARBOSA, matrícula 

19163, CPF: 777.827.472-87, no Cargo Comissionado de Assessor 
da Mesa Diretora V CM-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  2752/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 MARCIO ANDRE PINHEIRO FERREIRA, 

CPF:  517.757.192-00, no Cargo Comissionado de Assessor da Mesa 
Diretora V CM-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 
28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 
de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2757/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 LINDER KENNYSON DE CASTRO 

ARAUJO, matrícula 20493, CPF: 901.301.462-34, do Cargo 
Comissionado de Assessor da Mesa Diretora V CM-7, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2758/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 MARIVALDO DAVID DA SILVA, 

matrícula 20303, CPF: 446.965.312-87, do Cargo Comissionado de 
Assessor da Mesa Diretora V CM-7, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2759/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO 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 JAQUELINE DE OLIVEIRA VIEIRA, 

matrícula 16338, CPF: 322.850.272-49, do Cargo Comissionado de 
Assessor III CG-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 
28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 
de janeiro de 2018.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2760/2018-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 MILTON SOUZA DA SILVA, 

matrícula 16340, CPF: 524.193.552-53, 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 31 de março 
de 2018.

Boa Vista - RR,23 de abril de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

O programa Abrindo Caminhos 

da Assembleia Legislativa de 

Roraima está com inscrições 

abertas para os cursos de:

Teatro, Balé, Música, 
Informática e Jiu-jitsu

Para crianças e 
adolescentes de 5 a 17 anos 

As inscrições podem ser feitas 

na sede do Abrindo Caminhos, 

no bairro Cambará, 

av. São Sebastião, nº 883. 

Mais informações:  

(95) 98402-5014

/ale.roraima

/assembleiarr


