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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA AUDIÊNCIA PÚBLICA SOBRE “ O SISTEMA 
ENERGÉTICO DE RORAIMA” REALIZADA NO DIA 07 DE 

MARÇO DE 2018
         Aos sete dias do mês de março do ano de dois mil e dezoito, às onze 
horas e dez minutos  , no Plenário Noêmia Bastos Amazonas (Plenário), 
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, duzentos e dois, 
realizou-se a Audiência Pública da Comissão de Defesa do Consumidor e 
do Contribuinte, solicitada pelo Senhor Deputado Izaías Maia, por meio 
do Requerimento n° cento e vinte e oito de dois mil e dezessete, para 
discutir o tema: “Sistema Energético de Roraima”, datado de vinte e seis 
de dezembro de dois mil e dezessete. Presidiu a Audiência Pública, o 
Senhor Deputado Izaías Maia. Por determinação do Presidente, esta Ata 
será transcrita na íntegra.
ABERTURA:
         O Senhor Presidente Izaias Maia – Bom-dia a todos que estão aqui, 
o que mais me interessa são as autoridades e o público aqui presente, 
porque presentes estarão aqui aqueles que têm compromisso com o 
povo do Estado de Roraima, com o Sistema Energético, já que nós não 
temos energia, eu queria também, antes de fazer a abertura, dizer que a 
Audiência Pública estava marcada para às dez horas, várias autoridades 
estiveram aqui, e foram embora por causa de compromissos que teriam, 
já que o horário tinha sido marcado para começar às dez horas, e já são 
exatamente onze horas e dez minutos. Enquanto as autoridades que foram 
para os seus compromissos, não há problema nenhum, na verdade, este 
cidadão que está aqui, a quem eu agradeço de coração, em nome do Estado 
de Roraima, o Doutor Anselmo Santana Brasil é Diretor-Presidente da 
Eletrobras Distribuição Roraima, é a autoridade que mais me interessa de 
estar aqui, porque é ele quem comanda, é ele quem sabe de tudo que está 
acontecendo na Eletrobras. Ele estará aqui falando somente a verdade. 
Eu agradeço de coração ao Senhor, em nome do Estado de Roraima, já 
esteve aqui uma vez, tenha a certeza de que o Deputado Izaias Maia é um 
parceiro seu para na hora que precisar. As autoridades que estiveram aqui 
e foram embora, os Parlamentares também que têm compromisso e parece 
que tiveram que sair, não tem problema, tudo bem. Comissão de Defesa 
do Consumidor e do Contribuinte. Sob a proteção de
 Deus e em nome do povo Roraimense, declaro aberta a 
presente Audiência Pública, solicitada pelo requerimento cento e vinte 
e oito de dois e dezessete, de autoria do Deputado Estadual Izaias Maias 
para discutir o tema: “Sistema Energético de Roraima”. O Requerimento 
foi de minha autoria, mas a responsabilidade é de todo o Estado de 
Roraima, inclusive dos Deputados Estaduais, Senadores e Deputados 
Federais que, na minha opinião e na opinião do povo, se estivessem aqui 
para falar o que estão fazendo seria muito importante. Neste momento, eu 
peço, se estiver presente, para compor a Mesa dos trabalhos, o Deputado 
Oleno Matos, também comprometido com o sistema energético do Estado 
de Roraima, parece que no momento só estão presentes o Deputado 
Oleno Matos e o Deputado Zé Galeto, se quiser comparecer à Mesa, 
fique à vontade, Deputado, é uma honra recebê-los aqui. Se não tiverem 
compromissos, seria bom que estivessem aqui. Esclarecendo, fará o 
uso da palavra o Senhor Anselmo Santana Brasil, Diretor-Presidente da 
Eletrobras Distribuição Roraima, pode comparecer aqui, por favor. Ele, 
para mim, é a autoridade mais importante para conversar com o povo, 
porque o que ele disser, se ele disser que há solução, se ele disser que o 
Linhão Nacional de Tucuruí pode chegar, vocês podem ter a certeza de 
que ele chegará. Senhor Anselmo, é uma honra tê-lo aqui com a gente, 
eu já passarei a palavra para você, é uma honra muito grande, fique à 
vontade, também o Senhor Deputado Oleno Matos, que está aqui, e 
também o público presente. Tudo o que será informado e repassado ao 
povo aqui é somente a verdade, nada mais do que a verdade, volto mais 
uma vez a dizer que as autoridades que aqui estiveram saíram por causa 
do horário que foi marcado para às dez horas, mas está começando às 
onze e quinze, e não podemos impedir ninguém de fazer o seu trabalho. 
Deputado Oleno Matos, muito obrigado pela sua presença, eu sei que 
você é um Parlamentar que esteve na Casa Civil e conhece os problemas 
que o Governo enfrenta, e o problema da energia é um problema crucial 
porque a “escuridão” está se aproximando e eu sempre digo, é o momento 
de união. Passo a palavra ao Deputado Oleno Matos.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Deputado Izaias Maia e 
todos aqui presentes, o nosso querido Anselmo que, como bem disse o 
Deputado Izaias Maia, detem hoje uma grande responsabilidade para com 
a nossa população do Estado de Roraima, mais uma vez fica aqui um 
sentimento muito ruim, Deputado, pela
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e três por cento do recurso que transitam no nosso Estado, que entram nos 
cofres do Estado de Roraima, são da União. Então, nós sairemos disso 
e passaremos a ter um Estado como todos nós sonhamos. Então, fica 
aqui o nosso apelo, Doutor Anselmo, eu queria que o senhor prestasse 
esclarecimento para o público, para quem nos assiste na televisão, para 
quem nos acompanha no Facebook,  sobre quais providências que estarão 
sendo tomadas após a visita do presidente Temer, cuja promessa foi que 
ainda este ano encontraremos uma solução para a interligação de Roraima 
ao Sistema Nacional, muito obrigado.
 O Senhor Presidente Izaias Maia – Obrigado, Deputado, eu 
queria dar as boas-vindas e dizer ao Senhor Anselmo Santana Brasil, 
Diretor-Presidente da Eletrobras Distribuição Roraima, que se quiser 
usar a Tribuna fique à vontade, se quiser ficar sentado aqui conversando 
com o povo fique à vontade, mas, de antemão, é uma satisfação muito 
grande o gesto que o senhor demonstra ao atender o pedido desta Casa 
com relação à energia que parece que tem mais preocupação com o nosso 
Estado do que muitos políticos, muitos foram convidados, na verdade, a 
maioria, mas você não vê nenhum Deputado Federal nem Senador aqui, 
que a área federal é a área de Senadores e Deputados Federais e o senhor 
sempre atende o pedido e conversa com o nosso povo, antes do senhor 
falar, eu queria registrar a presença da minha querida Deputada Aurelina 
Medeiros, do Deputado Evangelista que está aqui também, preocupados 
com o problema energético. Bom dia, é uma satisfação recebê-lo aqui. 
Passo a palavra ao Senhor Anselmo Santana Brasil.
  Senhor Anselmo Santana Brasil – Em primeiro lugar, a 
satisfação é toda minha, Deputado, eu agradeço o convite, a oportunidade 
ímpar de expormos as nossas dificuldades e prestarmos conta do que 
estamos fazendo aqui. Eu lhe digo o seguinte: da última vez que estivemos 
aqui para a data de hoje nós conseguimos avançar bastante apesar das 
grandes dificuldades por que nós passamos. Eu tenho levado um conceito, 
todo final do mês eu vou a Brasília para reunião na ANEEL(Agência 
Nacional de Energia Elétrica) e no Ministério de Minas e Energia para 
prestar contas do mês passado, e eu venho implantando uma coisa lá que 
agora eles começaram a usar, basicamente até serve para as nossas vidas, 
por exemplo, eu faço o seguinte:
a prestação do serviço de energia elétrica é igual à soma da gestão, mas 
recursos que é igual à prestação do serviço, isso serve para a nossa vida 
também, até em um relacionamento em casa, são recursos, mas a atenção 
do serviço que é igual a um bom relacionamento, acabou o recurso o 
relacionamento fica complicado. É preciso ter gestão, mais recurso para 
a gente ter uma prestação de serviço. Hoje o Ministério e a ANEEL 
estão enxergando a coisa por esse lado. Eu quero dizer para vocês que 
nós pegamos uma prestação de serviço, nós não temos Concessão, é uma 
prestação de serviço temporária.
 O Senhor Presidente Izaias Maia – Não querendo cortar o seu 
raciocínio, mas eu gostaria de dizer que o Doutor Anselmo tem anos e 
anos de prestação de serviços por este Brasil afora na Eletrobras. E na 
última vez que veio aqui, ele disse: seja a minha última missão antes de 
me aposentar talvez seja resolver o problema da energia aqui no Estado de 
Roraima.  Ele já passou por este Brasil afora, o Anselmo, para quem está 
nos acompanhando, é o Diretor -Presidente da Eletrobras Distribuição 
Roraima, que Deus abençoe o seu pensamento ao dizer que talvez seja 
antes da aposentadoria a sua missão de resolver o problema da energia no 
nosso Estado de Roraima. Em nome do nosso povo, eu agradeço. Fique à 
vontade.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Muito obrigado, realmente 
é esse o pensamento, Deputado, quando eu acordo, eu estou ali no hotel 
Uiramutã, eu acordo e eu vou orando para a empresa, quando eu vou 
andando vou agradecendo por mais um dia, pedindo que Deus me dê luz 
para tocar essa empreitada. E é com esse sentimento, para o senhor ter 
uma ideia, até falando de uma forma particular, as minhas contas, minhas 
coisas estão ficando tudo pra trás porque a minha dedicação é exclusiva 
para o Estado, para as questões energéticas, minha vida particular esta 
ficando para trás. Isso também não está me preocupando.
 O Senhor Presidente Izaias Maia – Eu lhe faço duas perguntas 
antes da sua explanação, o Senhor fique à vontade. Doutor Anselmo, pelo 
conhecimento que o senhor tem, o senhor está em Brasília, o senhor faz 
relatórios, o senhor acredita que existe a possibilidade com relação à 
energia melhorar, o Linhão Nacional de Tucuri, ou hidrelétricas, alguma 
coisa está projetada? O senhor tem fé de que isso venha a ser realizado 
para termos uma energia confiável?
 
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Deixa eu pegar o que 
nós fizemos, é importante ressaltar o seguinte: seria natural em um 
processo de privatização, nós ficarmos em uma posição estática, parados, 
esperando chegar o privado e não fazer muita coisa, mas pegamos um 

ausência dos colegas. Eu acho que as Audiências Públicas devem ter 
a participação, eu sei que muitos têm compromissos fora do Plenário, 
mas nos horários do Plenário, seria importante. A gente estar presente, 
o povo espera que participemos do debate, e este debate sobre a questão 
energética é fundamental, nós temos alguns gargalos a enfrentar 
no Estado e  ao longo dos dois anos eu estive à frente da Casa Civil, 
ajudando o Governo do Estado a tentar administrar dentro desta crise, 
deste momento  que o nosso país atravessa  nós avançamos com algumas 
situações, avançamos com a questão das terras em reação às quais nós 
teremos ai, brevemente, prometido pelo Governo Temer, durante a 
visita que ele fez ao nosso Estado, a liberação dos assentimentos das 
cinco glebas, o que vai possibilitar a titulação de, praticamente, todas 
as áreas que estão pendentes, Deputado Izaias, isso era um dos gargalos, 
um outro gargalo era com relação à nossa pecuária, a questão da Febre 
Aftosa, também avançamos nesse sentido, estamos aí a caminho de nos 
livrarmos da febre aftosa com a vacinação, brevemente, do gado do 
nosso Estado. A pecuária vai poder, através dos frigoríficos que tem, da 
CODESAIMA (Companhia de Desenvolvimento do Estado de Roraima) 
e de vários outros, mandar exportar a nossa carne, o nosso gado. Então, é 
um gargalo que se perpetua por muitos anos, por décadas, e a gente está 
conseguindo superar isso, mas aí vem a questão energética, a maioria 
das pessoas que vêm de outros Estados investir em Roraima, dentro do 
estudo que eles fazem sobre a viabilidade econômica do Projeto, vem a 
questão de perguntar: e a energia confiável? Como é a energia do Estado 
de Roraima? Como está a situação com a Venezuela? Há segurança de que 
nós teremos energia vinda da Venezuela durante a duração do contrato? 
Há segurança de que o Estado de Roraima, nos próximos dez anos, será 
interligado ao Sistema? Ao SIN(Sistema Integrado Nacional)? O nosso 
discurso, não é, Doutor Anselmo? é sempre aquele que dizemos que 
estamos lutando para que isso aconteça, mas nós não temos uma resposta 
em concreto, eu não tenho como afirmar que a Venezuela amanhã estará 
nos garantindo a questão da energia, porque amanhâ eu  não sei nem se o 
Presidente da Venezuela se segura lá. O Izaias bate muito nessa tecla aqui, 
cotidianamente, diariamente nas nossas sessões, e ele tem razão. Ontem, 
eu falei na Audiência Pública que tratava sobre a segurança pública, que 
está na hora do Governo Federal, Doutor Anselmo, parar de só fazer 
promessas. Eu lembro-me que há um tempo atrás, há uns quatro, cinco ou 
seis meses a Prefeita de Boa Vista deu uma entrevista, dizendo
que o Governo Federal mandaria dinheiro para pagar salário para 
Venezuelano, para pagar aluguel para venezuelano. A Prefeita entrou 
em uma “enrascada”, porque aumentou o fluxo de venezuelanos, os 
que estavam indo para a Colômbia agora estão vindo para o Brasil, 
para Roraima, para Boa Vista, mas o Governo Federal não moveu 
uma “palha”. Recentemente, a Governadora, juntamente com os seus 
secretários e os Deputados Federais receberam o nosso Presidente Michel 
Temer no Palácio, quando tivemos uma “saraivada” de promessas, dentre 
as quais, veio essa promessa de resolver a questão energética do nosso 
Estado. Doutor Anselmo, eu lhe conheço, sei do seu trabalho, sei da 
sua dedicação, o Doutor Anselmo teve uma participação fundamental 
na retomada da reconstrução de Jatapú, nós avaliamos que ainda havia 
tempo de a gente retomar Jatapu e entregá-la com cem por cento para que 
nós pudéssemos operar de forma ainda em testes, e em seguida, interligar 
ao nosso sistema. O Doutor Anselmo foi extremamente solidário a isso, 
porque havia uma cobrança muito grande de Brasília para que Jatapu 
fosse entregue à Eletrobras para que ela pudesse tomar  conta e dar 
efetividade a isso. Agradeço a confiança, na época a Governadora me deu 
essa missão,  juntamente, com a Secretaria de Planejamento, a Secretaria 
de Infraestrutura, a Companhia Energética, a Secretaria da Fazenda, 
porque havia recursos a serem aportados. Nós fizemos uma força-tarefa, 
semanalmente, tínhamos reuniões e deu certo, em dois ou três meses 
nós conseguimos tirar essa obra da paralisação e efetivá-la. Hoje é uma 
realidade, é uma realidade, graças a Deus, e vai dar um conforto muito 
maior a todos os moradores do Sul do Estado. Doutor Anselmo, fica aqui 
o nosso grande apelo para que o senhor nos ajude mais ainda, o povo de 
Roraima não aguenta mais, nós precisamos. Eu não tenho dúvidas de que 
na hora em que nós tivermos, não é a energia chegar ainda, não, Deputado 
Izaias, não é a interligação acontecer, não, mas a certeza de que ela vai 
acontecer. Se tivermos a garantia de que a obra será retomada, se nós 
tivermos a garantia de que em um prazo de um ano, dois anos, dois anos 
e meio haverá energia com segurança, com qualidade e, em excesso, virá 
ao nosso Estado, eu não tenho dúvidas que os investidores aportarão aqui, 
certamente Roraima será o novo Goiás. Eu falo isso há um bom tempo, se 
hoje nós temos o  anotodo uma quebra de recorde na produção, aí é que 
nós veremos isso acontecer de forma muito mais
acelerada, e finalmente, sairemos dessa dependência do Governo Federal, 
essa dependência de recursos que hoje são oitenta, oitenta e dois, oitenta 
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térmicas aqui, mas para o universo de mais cinco anos nesse planejamento 
de cenário adverso vão ser licitados entre duzentos e setenta e trezentos 
megawatts. Para os senhores terem uma ideia, o nosso consumo médio 
aqui gira em torno de cento e oitenta megawatts. Então, é desses quase 
trezentos megawatts virão fontes alternativas, principalmente biomassa 
e solar e também a diesel que é a base da geração. Esse diesel também 
está complementando o que já existe hoje, isso para que exista segurança 
no fornecimento e para que exista também a possibilidade de expansão 
econômica do estado. Geralmente os estados da região norte crescem o 
dobro do Brasil, se o Brasil cresce três por cento aqui cresce seis em 
consumo de energia. É, mais ou menos, na nessa ordem em dobro de 
consumo. Então, essa visão existe sim a preocupação do governo federal 
em iniciar a obra da linha de manaus para cá mas é uma obra que vai 
levar dois anos do ponto em que ela iniciar, quando ela iniciar vai levar 
dois anos para ficar pronta. O que nós temos que ver é onde é esse ponto, 
do zero, do início, é isso aí, mas quando nos fazemos um planejamento 
de energia para os próximos cinco anos com esse cenário, eu fico com 
segurança de que não haja falta de energia aqui no Estado, as interrupções 
que ocorrem é porque nós estamos fazendo uma operação do ponto de 
vista econômico ótima, porque a energia da Venezuela, que é uma grande 
interrogação, nós não sabemos até quando vai ficar nessa situação, mas 
ela é barata. Então, nós usamos energia da Venezuela e gerando a nossa 
aqui, quando ela sai eu “cresço”, e fico esperando, quando ela volta eu tiro 
a nossa e pego a deles. Isso é uma situação de operação economicamente 
inteligente. Eu falo aqui que é ruim, às vezes, ter interrupção, mas vocês 
podem ver que a gente geralmente volta em dez ou doze minutos com as 
cargas principais, eu falo que no Brasil inteiro aqui é o único lugar que 
nós temos o privilégio de termos geração própria. Nós estamos isolados 
do resto do Brasil, quando a gente está em Copacabana, que todo mundo 
conhece, quando tem black outem Copacabana, Botafogo, sabe o que 
acontece? Copacabana no Rio de Janeiro não tem geração própria, eles 
ficam esperando consertar o defeito, seja onde for, e isso, às vezes, leva 
três, quatro, cinco horas, até que volta a energia, aqui a gente leva de dez 
a doze minutos, aí eu recomponho o
sistema porque nós temos geração própria por estarmos em um Sistema 
isolado. É ruim, sim, mas tem as suas vantagens.
 O Senhor Presidente Izaias Maia – Doutor Anselmo, esta 
pergunta que eu lhe faço é uma pergunta do povo, se daqui a um minuto 
a Venezuela cortar totalmente o fornecimento de energia para o Estado de 
Roraima, o que acontece?
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Acontece que nós temos 
geração própria, nós vamos entrar com toda a reação e nos temos uma 
demanda próxima de cento e setenta, cento e oitenta megawatts, e uma 
reserva onde eu posso chegar até a uns duzentos e quarenta tranquilamente. 
Havia uma preocupação em relação à nossa logística, ela vai triplicar um 
pouco mais, eu já sentei com o fornecedor de combustível que hoje é o 
Grupo ATEM que está fornecendo, não estamos mais com a Petrobras, 
ele tem condições de nos atender sim nessa logística de emergência sem 
problema nenhum, a base grande dele é Manaus e Cararacai, Já sentamos  
discutimos esse assunto, é só acontecer. O senhor pode ficar tranquilo, 
o senhor entendeu como é que é a minha vida. Quando a Venezuela sai 
eu olho para o relógio, o escritório nosso fica está na área centro onde 
estão as cargas principais. Eu fico olhando, aí uns dez minutos depois, 
quando volta a energia eu fico tranquilo, se voltou a energia é porque 
nós recompusemos o sistema com diesel. Aí eu pego o celular e fico 
olhando para o pessoal da operação me informar quando volta a energia 
da Venezuela, que geralmente, quando ocorre problemas por lá  em vinte 
minutos ou trinta eles voltam. Quando volta a Energia, eu relaxo porque 
eu estou esperando a hora que não vai voltar, eu vivo sob essa tensão o 
tempo inteiro, quando Venezuela volta, as saídas das nossas térmicas para 
entrar na Venezuela ninguém sente. Às vezes, você sente só uma batida 
na luz, mas é imperceptível, a Venezuela, entra aí, a gente recompõe o 
sistema e fica nessa situação econômica viável.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Interligação, só confirmando 
para o povo inteiro,  para o Estado de Roraima, o Linhão de Tucuruí é 
uma interrogação.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Eu até brinco quando 
a gente olha para o norte, no caso da Venezuela, eu vejo uma grande 
interrogação quando a gente olha para o sul e vê essa linha de transmissão. 
É outra interrogação, nós temos que cuidar da nossa vida aqui para ter 
geração aqui e gerenciar esses outros dois problemas tanto para o norte 
quanto para o sul. Uma coisa muito bacana que aconteceu ontem: eu 
venho trabalhando na colocação, que é da minha formação profissional de 
fontes alternativas, e ontem recebi uma notícia maravilhosa, nòs viemos 
incentivando o uso das fontes alternativas aqui no nosso estado, e sete 
consumidores, sete empreendimentos estão registrados na ANNEL. De 

interior do Estado em uma situação difícil, e hoje nós conseguimos trazer 
o interior para bem próximo de um serviço de qualidade. Eu gostaria de 
citar assim duas obras importantes:   a  Sucuba, que é a subestação e, 
principalmente, a de Bonfim, a subestação de Bonfim que a gente fez 
era uma obra de seis milhões de reais. Nós fizemos a subestação com 
trezentos mil reais, porque eu sai pegando materiais em tudo quanto 
foi de concessionária vizinha e amiga,  trouxemos para cá material 
emprestado que vai ficar aqui de comodato para vida toda, mão de obra 
nossa, estrutura nossa, fizemos a subestação em tempo recorde, em dois 
ou três meses fizemos a subestação de Bonfim. Uma obra com recorde de 
recursos, não precisei licitar, porque eu mesmo fiz a obra com o material 
que estava parado em outras concessionárias, assim eu fiz Sucuba, assim 
eu fiz Bonfim e estamos fazendo uma outra também com esse mesmo 
princípio. Mas quando a gente fez Bonfim, o que acontece? Eu ia ter de 
colocar uma térmica lá em Bonfim, era mais óleo, mais pessoal, porque 
a tensão lá no Bonfim estava… são quase cem quilômetros daqui até 
lá, e estava com muitas quedas, quando eu coloquei a subestação lá no 
Bonfim melhorou a qualidade de energia do próprio município, tem 
uma linha que saí do Bonfim lá para Normandia, onde nós temos uma 
usina que consumia setecentos mil reais por mês de óleo. Eu eliminei 
isso, a usina está lá só de “stand by”, ainda tem uns probleminhas nessa 
linha, porque ela estava desativada, mas ainda está lá, e a qualidade da 
energia até aqui próximo, no Cantá, melhorou por ligações elétricas 
que nós fizemos, desativamos e fizemos novas ligações, até a qualidade 
aqui melhorou. Quando a gente melhora a qualidade vem a demanda 
reprimida, aí o nosso primeiro consumidor de sessenta e nove KV que 
vem de encontro com àquilo que o Deputado falou sobre o grupo Maggi, 
apareceu para se instalar nessa linha em direção ao Bonfim, será o nosso 
primeiro consumidor de sessenta e nove mil volts, um grupo grande, é um 
consumidor grande que nos interessa, gera empregos, paga a empresa, 
enfim, fora os consumidores que estavam reprimidos lá no Bonfim, que 
não tinham condições de ligar. Para o senhor ver, uma obra de trezentos 
mil reais, deu um impacto naquela região ali do nordeste, digamos assim, 
do Estado, impressionante, com
trezentos mil reais o senhor vê a magnitude do negócio, nas principais 
cidades eu coloquei geração nova, tem geração nos principais lugares 
que atendem Tepequém, Normandia, e estou projetando para daqui a dois 
meses trocar todos os equipamentos nas comunidades indígenas, que estão 
obsoletos, desde o norte ao sul, estamos falando aí de atendimento de 
cerca de cem comunidades, onde estamos mexendo, que vão de motores 
pequenos até motores médios. Vou trocar tudo, vou colocar geração nova 
em todo esse negócio. Na situação aqui de Boa Vista, nós fizemos uma 
linha do Monte Cristo aqui para a nossa subestação do distrito, foi uma 
obra estruturante e importante que permite escoar mais energia da usina 
térmica de Monte Cristo que foi ampliada recentemente. Os projetos 
de fontes alternativas que estamos colocando no interior reduzem o 
consumo aqui em Boa Vista, porque eu mando energia daqui para o 
interior, e esses projetos estão em fase de aprovação. Eu faço questão 
de mostrar, simbolizar, principalmente na região centro-sul do estado 
vamos ter lá uma usina à lenha picada que junto com a PCH de Jatapu 
foi um grande empreendimento do estado, está em operação, Deputado, 
desde anteontem, está em fase de teste e vai entrar em comissionamento e 
deve passar para a Eletrobras agora, e o que vai acontecer naquela região 
Centro-Sul? Eu tenho falado no Ministério que nós temos dez megawatts 
de Jatapu mais dois dessa térmica, eu vou desligar uma usina térmica 
em Novo Paraíso que nos gasta dois milhões por mês. Então, pela região 
Centro-Sul, eu tenho um carinho profissional enorme porque ela terá uma 
energia firme e de qualidade, assim, excepcional. Vamos raciocinar, na 
hora em que eu uso dez lá na região Centro Sul é evidente que eu deixo 
de mandar dez daqui para lá, o que acontece é que melhora a situação em 
Boa Vista, tão simples quanto isso, um empreendimento que não é nosso, 
é do privado. Outra coisa importante é o seguinte: o que o governo está 
vendo na situação e como é que é feito o planejamento? O planejamento 
no setor elétrico brasileiro e aqui também, graças a Deus, eu consegui 
me inserir nos grupos de trabalhos porque antes eles tomavam a decisão, 
e já vinha para cá a decisão tomada, e eu falei: “não, espera!! não pode 
ser assim!!”, eu quero ser ouvido também, eu quero saber o que vocês 
estão pensando e eu quero falar, porque eu estou lá,  e estou vendo o 
negócio. Então, nós estamos participando como é feito o negócio, é um 
planejamento para cinco anos e fazem-se os cenários, o que nós temos que 
fazer? Qual é o pior cenário possível para nós aqui? Sem a Venezuela e 
sem a linha de transmissão? O que vai
se fazer quando não se tem nenhum dos dois? É esse o cenário em que o 
Ministério está trabalhando. Então, vai ter agora uma Audiência Pública 
feita pela ANEEL e Ministério e vão  licitar para complementar, hoje nós 
temos já capacidade de segurar aqui o estado com o que nós temos de 
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da questão da energia, e ele dizia que, quando criaram o estado, imagina 
uma porca bem gorda, o governo federal levou a porca e deixou o rabo, e 
o rabo da porca era a energia social. Aí o senhor diz que nós estamos com 
uma administração inteligente e econômica. A conta de energia triplicou, 
Doutor, o serviço não melhorou não, a conta de energia aumentou muito, 
não estou dizendo que é sua culpa. Eu vi o senhor dizer: “não vivo mais 
a minha vida, eu fico de relógio ligado esperando que alguém me diga 
que chegou a energia de Guri”, até quando nós vamos aguentar isso, o 
senhor também? Até quando o senhor vai aguentar viver nessa tensão? 
Eu acho, assim como que está sendo feito é tudo emergencial é paleativo. 
A gente só espera um black out, uma situação pior a qualquer momento. 
A questão social é um fato, vocês terão um tempo, é claro que passou 
da época. Eu dizia que o estado não pode dar tudo para ninguém, mas 
você tem aí umas dezenas de comunidades indígenas pelo nosso governo 
federal que estão no escuro até o senhor recompor e conscientizar essas 
pessoas que a energia, se paga, vai levar um tempo, Temos um estado 
que não tem mais como crescer, porque a energia não aguenta, aí nós 
temos o imbróglio do Tucuruí, onde a gente está acabando de descobrir 
que tudo foi mentira, tudo foi invenção de FUNAI, de organismos 
internacionais ou não, onde a gente tem energia que chegou em Manaus, 
passando por comunidades indígenas ou por cima ou por debaixo da terra 
sem pedir licença a ninguém, mas passou onde a gente tem margens de 
BR de cinquenta metros de distância das rodovias federais, que toda lei 
brasileira possibilita que se passe energia nesses locais enquanto a gente 
está aqui dependendo de um Guri que amanhã pode não ter. O senhor não 
tem as quantidades suficientes, o senhor pode ter como reserva, mas para 
segurar uma situação na falta de energia de Guri não segura. O senhor 
sabe disso, está segurando assim sem o senhor dormir, apaga, acende, o 
que, efetivamente, a gente tirou da
CERR. Não renovamos a concessão porque era deficitária, e, agora, 
está bem o Sistema de energia elétrica? Estamos vendo que não. Nós 
precisamos de solução, o que tem efetivamente para solucionar os 
nossos problemas, a gente demanda toda hora, e eu digo ainda, Roraima 
é um estado de sorte porque temos energia em um monte de vicinais. 
Lá no nordeste isso nem existe ou hoje existe muito mais, a energia 
já universalizou muito mais, mas eu não vejo como a gente escapar e 
eu não vejo a gente, como unidade, que está muito bem, porque não 
dependemos de ninguém, temos geração própria, temos uma energia cara 
a diesel, islado totalmente do sistema nacional. Um dia desses, eu estava 
em Fortaleza em um edifício de dezessete andares, faltou energia porque 
tinha um defeito sei lá onde, até consertar, mas lá isso é raro, aqui tem 
isso toda hora, no estado de Roraima todo dia temos uma energia que, a 
meu ver, é uma das mais caras do Brasil, se não for a mais cara. Ontem 
pagávamos um valor na energia, e hoje pagamos três vezes mais. Não 
estou dizendo que vocês estão errados não, como eu acabei de dizer no 
caso do Tábua Lascada, onde cortaram a energia desde ontem. Você vem 
e não se sustenta, a empresa particular é diferente da empresa pública 
na hora em que realmente privatizar. Então, a gente vê a questão que dá 
pra falar um dia a questão da energia com muita preocupação mesmo, 
por isso que eu digo que é uma pena. Eu estava querendo falar, a gente 
podia ter começado antes ,podia ter aqui outras pessoas  interessadas, não 
porque eu acho que ninguém se interessa por problemas, pessoas capazes 
de discutir e achar uma solução. Nós já fomos á Brasília, portanto não é 
desconhecimento do governo federal não. Quando nós saímos daqui, a 
Dilma ainda era Presidente. Nos fomos atalhados pelo Temer, todos os 
deputados, Ministério Publico, ele dizia “nessa questão o padrinho sou 
eu, eu que vou revolver”. Aí quando a gente fala de fontes alternativas, 
isso daí é uma ou outra pessoa, não é um programa de governo para um 
estado em crescimento. Agente sabe que isso vem acontecendo ao longo 
do tempo, quantas já foram registradas ao longo desse tempo? Que não é 
a solução, obrigada.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – As suas palavras me 
incentivam a buscar cada vez mais a direção do melhor. É antes de 
comentar as suas palavras, eu gostaria, deputada, de lhe tranquilizar. 
Existe uma legislação, e seja quem for que venha para cá terá que cumprir 
essa legislação. Então, fique tranquila, instale logo e vá lá comigo para a 
gente ver e discutir. Eu posso lhe orientar em algumas coisas para a sua 
instalação,
vai fazer um bom negócio, fique tranquila. Deputada, eu olho para o 
relógio porque a minha adrenalina sobe para a decisão, não em nivel de 
preocupação, é em nível de adrenalina. A gente vive de adrenalina eu, 
gostaria
muito de convidar a senhora para ir na empresa e nós sairmos, eu quero 
lhe mostrar as nossas instalações, para a senhora ter a noção. Eu tenho 
feito isso com a população aqui do estado, eu tenho levado as pessoas, 
principalmente, para Monte Cristo, que é uma usina de última geração 

outubro do ano passado para cá, graças à nossa insistência, a nossa visão 
aqui, Deputados, é que nos outros estados, as empresas não querem que 
os consumidores instalem fontes alternativas, porque elas vão perder 
renda. Então, a visão que eu tenho colocado é que aqui nós incentivamos, 
ajudamos o consumidor. Só faço dois questionamentos: eu quero saber a 
carga que e tem lá e o medidor tem que ser o correto. Eu quero isso: o que 
ele vai fazer dentro da sua casa é problema dele.  Tenho colocado para o 
nosso pessoal a seguinte filosofia: a partir do momento em que nós, por 
exemplo, perdemos dez quilowatts que o cliente lá instalou, nós aqui, 
como empresa, temos que ser dez vezes mais eficientes. É esta que tem de 
ser a visão, não é eu ficar deitado em berço esplêndido, não permitindo ou 
dificultando que o consumidor instale os seus equipamentos, muito pelo 
contrário, esses dez que ele instalou são dez que eu não precisei fazer 
investimento, e posso colocar naquela outra casa que não tem energia, de 
graça, sem fazer investimento, que é pesado. Então, esse fato de perda de 
receita é uma coisa que eu tenho defendido em Brasília, mas as pessoas 
não gostam muito de ouvir esse tipo de coisa, mas aqui não, aqui a gente 
vai dar esse tratamento. Eu quero lançar, conto com a ajuda dos senhores, 
um programa mais audacioso para que a população e as empresas usem 
fontes alternativas. Um detalhe, aqui é a primeira empresa do grupo 
Eletrobras que faz os projetos de fontes alternativas, que saem assinados 
como papel da Eletrobras, em lugar nenhum do Brasil acontece isso. Aqui 
sai o projeto como um papel da Eletrobras.
  O Senhor Deputado Izaias Mais – Doutor Anselmo, o 
Deputado Oleno vai fazer uma pergunta, a Deputada Aurelina também. 
Eu queria só queria que o senhor, em rápidas palavras, me respondesse 
uma coisa: a reclamação do povo com a queima de equipamentos, como o 
povo deve proceder? Uns ficam chateados, outros ficam com raiva, qual a 
orientação que o senhor daria para as pessoas?
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Deputado, eu só vou 
complementar, porque a minha pergunta tinha a ver com o que o Doutor 
Anselmo falou e em seguida ele responde a sua pergunta. Só para deixar 
bem claro, é muito importante a informação que o senhor nos deu de 
que nós temos, de outubro para cá, sete empreendimentos que tenho 
acompanhado, eu apresentei nesta Casa, em dois mil e quinze, um projeto 
onde a gente pedia a adesão do governo do estado a um convênio de 
isenção de ICMS para a aquisição de equipamentos de geração de 
energia alternativa e o senhor falou que dentro da sua gestão isso 
realmente está a acontecendo, e que o senhor preza por isso. Ficamos 
extremamente felizes, mas o senhor também nos disse, no começo da fala, 
que essa prestação de serviço da Eletrobras é temporária. Nós estamos 
encaminhado para uma privatização, é um caminho sem volta, eu quero 
lhe perguntar qual a garantia desse investidor, qual garantia desse usuário 
que vai investir, por exemplo, quanto á energia solar, eu estou pensando 
na minha casa, fiz um estudo e vou gastar em torno de setenta mil reais e 
vou ter uma energia com condições de atender  toda a minha residência. 
Vou interligar ao sistema tudo como manda o figurino, mas qual a garantia 
que eu tenho dentro das normas estabelecidas? Essas normas valerão após 
a privatização? O senhor sabe que depois que privatiza, o investidor que 
vem ele quer saber do lucro, ele cuida do usuário porque é de onde ele tira 
o lucro, mas o principal dele é o lucro. Eu  lhe pergunto, se temos todas 
as garantias de que essa energia alternativa e esse trabalho que o senhor 
faz de fomentar, que a gente produza a energia, que o cidadão produza 
energia, que empresários tragam os seus empreendimentos a gente vê a 
energia solar bombando aqui no nosso estado, muitos empreendimentos 
abrindo, existe uma garantia total quanto a isso?
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Deputado Izaias, 
eu quero fazer um comentário, até porque eu sai de sair dali de um 
telefonema, e o pessoal da comunidade da tábua Lascada pedindo para 
que eu pergunte, porque desde ontem a energia de toda a comunidade está 
cortada, Doutor, seja bem-vindo, mas é uma pena que tenhamos pouca 
gente aqui, isso é uma discussão que não vai… eu estava com a impressão 
de que o senhor estava falando de outro estado, não daqui de Roraima, 
porque eu ando, doutor, mas eu não vejo energia a não ser aqui na cidade, 
e não tem isso de voltar em três horas depois que a luz falta, eu tenho 
vários registros de três dias, de dois, de cinco, de um dia inteiro. Isso me 
assusta do mesmo jeito que o senhor está
colocando como um grande avanço de energias alternativas. Eu tenho 
quarenta anos em Roraima, e ainda a gente não tem energia, não dá para 
esperar mais quarenta anos. Energia solar no nordeste, onde que tem 
ventos, tem tecnologia, tem condições favoráveis mas ainda não deu certo 
para suprir a necessidade e o crescimento do estado. Imagina aqui neste 
nosso clima. Eu fico muito preocupada, Roraima foi tomada de surpresa, 
porque tínhamos uma empresa aqui, a CERR que, na verdade, eu sempre 
conto essa história. Um dia eu fui com o presidente Lula, junto estava o 
Governador Otomar, e o Ottomar cobrava já há dez anos atrás a solução 



6 BOA VISTA , 04 DE MAIO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2749

ou dois dias para resolver o problema do sul do estado, onde a gente tem 
comunidades indígenas que querem dinheiro para poder deixar passar a 
energia pela terra deles. Isso penaliza o estado, mas a solução está com o 
governo. A decisão daquilo  está com o governo federal, afinal de contas 
a constituição diz que o índio não é o dono da terra. Aí as contradições 
que estamos sofrendo são coisas que passam pela solução do governo 
federal, eu acho que a nossa junção, Izaias, é muito no sentido de buscar 
a solução. A gente não está criticando vocês, pois vocês tentam fazer o 
melhor possível, eu tenho certeza disso, a gente conhece um pouco porque 
andamos, mas a gente viu todo o esforço, quando estavam alugando os 
geradores no sul do estado, quando estavam chegando as madeireiras a 
situação do Jatapú é que foi objeto de empréstimo. A turbina que estava 
no Paraná, quando chegou,  teve que pagar reatores que estão lá. De tudo 
isso a gente tem conhecimento, mas por mais que se tenha um esforço, 
nós não teremos uma solução se não tiver uma medida maior, o senhor 
sabe disso mais consistente. Obrigada.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Deputada, aproveitando 
o gancho da sua fala, dizendo que estava reunida agora há pouco com 
o pessoal da comunidade da Tábua Lascada. Alguns dias atrás eu fui 
procurado pelo tuxaua e membros da Boca da Mata dizendo que sua 
energia foi cortada. Pedi a eles os documentos, e verifiquei que a energia 
da Boca da Mata funciona com um medidor que está no nome do Tuxaua. 
O corte daquela energia fez com que a escola não funcionasse porque 
não tinha água, o pequeno posto de saúde não funcionou, a comunidade 
parou. Tentei falar com o senhor que estava viajando, eu não consegui, 
eu conversei com o doutor Natanael e pedi-lhe que contatasse com você 
para conseguirmos contornar isso administrativamente, porque eu estou 
falando de uma comunidade, mas são centenas de comunidades. Então eu 
pergunto, sobre a situação que a deputada acabou de colocar: o indígena 
não é tuteado pela União, através
da FUNAI? Qual responsabilidade que sobra para o estado de Roraima 
que já é penalizado, porque as demarcações ocorreram e se deram de 
forma contínua. O STF pacificou esse entendimento, e aí a União nada, 
o que agente vê é o estado com a responsabilidade de tentar salvar as 
comunidades, através da questão da saúde, mantendo as escolas a duras 
penas, até o Senador Telmário propôs no Congresso Nacional uma 
diferenciação na questão do repasse do Fundo Educacional para essa 
população indígena, porque o custo é maior. Em algumas comunidades 
tem que chegar de barco, de avião, pois um simples carro não faz chegar. 
Eu informo ao senhor, eu sei que a Defensoria Pública, agilizou um 
documento junto à Eletrobras pedindo informações de como está sendo 
procedido esse fornecimento e esse corte da energia, principalmente, 
porque existem decisões judiciais aos montes em todo o país propondo 
que os medidores têm de ser individualizados, até mesmo nessa questão 
das comunidades indígenas.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Deputado, eu fico 
extremamente sensibilizado, principalmente, quando o problema é 
educação. Participei de uma assembleia  indígena há uns três meses atrás, 
quando um rapaz me falou: “eu ando quilômetros porque faço o curso à 
distância pela UNIVIRR e ando quilômetros pra poder entregar o pen 
drive, porque na minha aldeia a energia é fraca e a internet não funciona”. 
Acho que ele andava dez quilômetros para poder chegar com o trabalho 
para não ser reprovado. Voltei do interior assim arrasado, eu entrei em 
contato com a UNIVIRR para saber onde ela tem as localidades para 
ver se eu consigo reforçar melhor lá, o problema não era nem a falta, 
e sim a qualidade da energia, eu melhorei lá para o cara não andar dez 
quilômetros. O senhor está correto, nós precisamos, sim, que essa conta 
não pode ficar no “colo” da Eletrobras ou no “colo” do estado. Temos que 
chamar a responsabilidade de Ministério das Cidades, FUNAI, alguém 
para chegar  e dizer : “essa parte aqui eu vou sanar”, tem aquela equação 
que não fecha do cunho social, alguém tem que comparecer, sabe por que, 
Deputado? Tem um rombo na nossa empresa, quando eu cheguei era de 
quinhentos milhões, hoje eu estou carregando um buraco de cem milhões. 
Se eu não administrar, isso sobe, a Eletrobras é uma concessionária 
nessa concepção que não é para dar lucro. Detalhe, desde outubro do 
ano passado, que eu não recebo nada do governo federal, até outubro, 
eu recebi ajuda para tocar as coisas. Para a senhora ter uma ideia, nós 
pegamos a prestação do serviço, o governo pegou a CERR e passou para 
a nossa gestão. Eu falei em janeiro do ano passado, “quando chegar do 
mês três para o mês quatro, eu vou precisar de recursos, porque até então 
eu comecei a tocar o interior  com os recursos da capital e com a logística 
da capital, com os carros da capital, com o pessoal da Capital, pessoal da 
antiga CERR que eu requisitei e comecei a tocar mas eu falei que eu não 
ia conseguir virar os meses de janeiro, fevereiro, março para abril sem 
recursos para pagar o que eu estou fazendo.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Até hoje não chegou esse 

que temos lá. Eu quero lhe explicar como funciona, e lá é bem didático, dá 
para ver a chegada do óleo combustível, a geração da energia, a entrada na 
subestação e como ela vem para a cidade, que a gente vê logo à esquerda 
da planta de geração, não só la, mas também no distrito e Floresta e Novo 
Paraíso, as instalações que nós temos, os trabalhos que nós temos. Eu 
gostaria de fazer alguns comentários, a senhora peça para a sua assessoria 
dar uma olhada no ranking das tarifas da ANEEL. A nossa, tanto da capital 
quanto do interior, eram as últimas antes do último aumento. Então nós 
mudamos aqui de posições da parte inferior do ranking da ANEEL para 
cima. Para a senhora ter uma ideia, a do amazonas é a terceira, eu ia trazer, 
mas não trouxe, mas está no site da ANNEL o ranking de tarifa. A senhora 
dá uma olhada onde nós estamos,. O que eu falo é que, nós não podemos 
nos comparar com a tarifa do Amazonas, porque a realidade, mesmo 
estando próximos, lá é uma assim com eles, não podem ser referência  
com a nossa tarifa daqui, porque a nossa realidade aqui e do Rio de 
Janeiro e São Paulo são outras. Eu falo exatamente o que eu falo em 
Brasília: lá em Roraima temos que olhar a nossa realidade, porque o custo 
do arroz, do óleo, do feijão é de lá, não é o mesmo de outro lugar. Eu sei 
que qualquer aumento de tarifa dói no bolso do consumidor, eu sei disso. 
Agora, para a senhora ter uma noção da coisa, esse modelo, eu brinco da 
seguinte forma: chegou aqui um xeique árabe, daqueles caras com o avião 
milionário e aí ele pergunta: “o que está precisando?” Eu preciso pagar 
pessoal, preciso pagar passivo disso, daquilo, preciso pagar  Petrobrás, 
preciso pagar a Eletronorte. No domingo ele vai embora e na segunda 
estou devendo de novo, por quê? Muito simples, porque o modelo está 
errado, aqui e nos estados da região norte existe o cunho social, temos 
um mercado aqui que não é industrial, nosso mercado é residencial e nós 
temos um cunho social, temos toda uma área de fronteira,  uma série 
de comunidades indígenas, eu preciso cobrar. A senhora não tem ideia, 
eu sinto isso, como doí porque eu vou lá também, eu preciso arrecadar 
porque eu
preciso prestar um serviço. E aqui, eu queria abrir parênteses, aqui é um 
estado maravilhoso, não só para se trabalhar como de visões de futuro, de 
situações para futuro que, se bem desenvolvidas, darão casos de sucesso, 
mas aqui acontece uma coisa maravilhosa, a Prefeitura municipal de 
Boa Vista paga as suas contas, paga a iluminação pública de todos os 
hospitais, Secretaria de Saúde, educação, paga tudo. Todo mês é redondo, 
isso não acontece em lugar nenhum do Brasil. O governo do estado 
também começou a pagar as suas contas, a governadora começou a pagar, 
e eu faço questão de agradecer à governadora que está pagando as contas 
de energia, coisa que não acontecia nunca, está pagando as contas do 
seu governo e o que tem para “trás” estamos fazendo uma comissão para 
chegarmos a um consenso, porque é uma dívida histórica. Tinha uma 
época no Brasil, a senhora deve lembrar também, que tinha diversos 
índices de correção. Essa  época, que foi, eu acho, antes ou durante o 
governo FHC, tinha muito índice. Então, nós estamos vendo que parece 
ter juros compostos nisso, estamos chegando em um número. Ela quer 
parcelar o passado e está pagando o presente. A única companhia que eu 
estou esperando comparecer lá é a CAERR, mas todos, a parte de saúde, 
educação, todos compareceram, o frigorífico. Entendo, mas, às vezes, 
semana passada mandei cortar a energia do Estado, foi para o corte a 
Secretaria de Educação, CODESAIMA, só não corto os hospitais.
 A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Já está na hora de 
o Governo Federal pagar a sua conta para o estado de Roraima, quando 
o estado não paga quem corta é o governo federal, também não paga. E 
não é de agora, essa conta que se arrasta do governo federal é desde o 
território, quando os bens do território passaram a pertencer ao estado e 
não ficaram no estado. E tem uma conta também desse tempo e que agente 
paga, a gente que é consumidor paga conta  todo mês, eu pago a minha. 
E  a gente escuta aqui o que mais a gente faz na vida é pagar contas de 
luz dos outros, as pessoas trazem os papéis para a gente pagar, enquanto a 
gente vê o crescimento, o aumento do valor da energia, claro, temos uma 
situação diferenciada do amazonas e de outros lugares. Acho que a nossa 
energia é mais cara, o que o senhor disse é o que eu disse, que é necessário 
para a gente, e pode ser, que eu diga outra coisa mais tarde, mas hoje na 
minha visão é buscar a integração de Roraima no sistema nacional, passar 
por cima de tudo isso é difícil. O nosso estado é longe, o óleo diesel sobe 
todo o dia e vocês não absorvem o custo e passam isso para o consumidor. 
Não é crítica, claro
que é normal, é uma empresa que vive de lucro e tem contas a pagar, não 
é uma crítica nesse sentido, tem as características que o senhor citou e eu 
também. Essa questão da energia social, que não é responsabilidade do 
estado, mas sobra para as costas do estado também a energia de fronteira. 
Quanto à energia, o senhor vê bem aqui na Tábua Lascada aquele monte 
de postes no chão, aquilo foi objeto de empréstimo que o estado fez junto 
ao governo federal para implantar a energia ali, para levar quatro, três 
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todo um tramite legal e regulamentado por legislação para resolver essas 
situações.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Muito bem, eu acho que 
as perguntas que eu estou fazendo aqui para o senhor são perguntas do 
povo; a Deputada Aurelina também fez perguntas; o Deputado Oleno, se 
quiser, também pode perguntar alguma coisa. Eu gostaria que o senhor 
explicasse mais alguma coisa que o senhor queira para o povo que está nos 
acompanhando, através da imprensa.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – A nossa empresa é amada e 
odiada, eu classifico assim, tem uns que a amam, e outros que a odeiam. A 
nossa função é tocar a coisa de uma forma legal, de forma que conquistemos 
mais pessoas. Eu queri dentro desse trabalho que vamos fazendo dentro 
desse trabalho que agente vem fazendo, hoje, com muito orgulho nossa 
empresa ostenta nos papéis que ela usa para fora, para a sua comunicação; 
três selos, um de questão de gênero, que nós fomos agraciados pala nossa 
atuação, uma ISO nove mil e uma no atendimento a população, o outro 
que mais me orgulha, é que a nossa empresa foi certificada como uma 
empresa ecologicamente perfeita pela Fundação Chico Mendes. Esse é 
um selo internacional, a Eletrobras Roraima é o sustentáculo ambiental 
das ações da Eletrobras Hold na bolsa de Nova Yorque. Por estarmos na 
região amazônica aqui é onde dá as informações de que a Eletrobras é uma 
empresa correta para a Eletrobras Hold, a mãe.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Nos dias de hoje um 
reconhecimento desses é muito difícil, Presidente.
 
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Muito difícil, eu vou lhe 
dizer o porquê: essa certificação internacional, eu vou receber o título agora 
no dia vinte deste mês, recebi um passaporte, o negócio foi muito bonito, 
elas aumentaram o valor das ações da Eletrobras na bolsa de Nova Yorque, 
essa ação nossa aqui, veja bem, nossa empresa é poluidora, não vamos 
fechar os olhos, porque eu gero a diesel. Então consegui uma certificação 
dessa, foi muito interessante devido à atuação ambiental que temos aqui no 
Estado, mesmo utilizando o diesel. Então, os projetos ambientais é porque 
tocamos a coisa ambiental aqui e, então, nos deu essa certificação que foi 
a primeira empresa do grupo Eletrobras a ter essa certificação que está lá 
na parede da empresa para os nossos consumidores verem. Então, é um 
trabalho constante. Pena que a Deputada saiu, eu iria falar uma coisa, nós do 
ponto de vista “odiados e amados”, semana passada aconteceu um negócio, 
pessoalmente, comigo que é indesejável. Eu entrei em uma farmácia e 
vi um senhor venezuelano com filho, que estava todo cheio de feridas e 
ele queria comprar um Permanganato de Potássio. Ai eu cheguei na hora, 
custava três reais o remédio, e ele falou assim: “eu vou pedir o dinheiro 
na rua”, eu falei : “senhor deixa que eu pago”. Paguei e eu ainda tinha uns 
trocados e dei para ele, o garoto não tirava os olhos de mim e ficou fixado, 
foi uma cena incrível. Eu já tive contato, ,Deputado, em outras ocasiões 
em outros cargos com esse problema social, digamos assim, crítico, mas 
este caso me chocou profundamente, eu fui para o hotel e eu queria ver um 
futebol, mas não consegui, minha cabeça ficou realmente a mil por hora, 
realmente o olhar do menino não me saiu da cabeça, como me sai até agora.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Isso acontece, meu querido, 
Presidente, com quem além de ser um profissional tem Deus no coração.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Muito obrigado, nossa 
empresa e as empresas por onde eu passo tem o cunho social, para o 
senhor ter uma ideia, um Projeto nacional que todo mundo conhece, Menor 
Aprendiz, nasceu conosco no Amazonas Energia, foi um projeto nosso que 
o governo federal copiou. Só complementando, estamos lançando neste mês 
uma campanha dentro da empresa com os empregados de arrecadação. Vou 
lançar também nas nossas contas de energia uma contribuição voluntária 
e nós vamos nos associar a uma organização que está com um trabalho 
bonito, é uma contribuição voluntária de um real que
não pesa para ninguém: a união faz a força. Nós temos um mecanismo que é 
a conta de energia que consegue chegar na casa das pessoas, vamos começar 
a dar uma colaboração social também porque dentro dessas empresas existe 
uma ociosidade e que nós podemos usá-la para o lado social. Eu defendo 
muito isso, às vezes, a gente tem uma hora de assistente social ou médico, 
nós temos uma estrutura pesada que pode ser usada em prol da população. 
Eu defendo que todos os projetos  que a gente faça tenha que ser em retorno 
para a população na qual estamos inseridos, estou à disposição. Eu gostaria 
de recebê-los lá na empresa, Deputado, se o senhor quiser conhecer as 
nossas instalações para que nós conversemos com mais detalhes, porque 
sozinho a gente sabe que não vamos caminhar. Pretendemos deixar, assim, 
uma trilhada fundamentada para que quando chegar um privado aqui, ele 
tenha a visão social, tenha a visão empresarial dele também, mas que ele 
siga um caminho também que a gente deixar trilhado aqui. Eu acho que 
nós temos que nos unir cada vez mais até nas bancadas federais para a 
gente conseguir recursos e viabilizar essa prestação de serviço. Não era 

recurso?
 Senhor Anselmo Santana Brasil – O recurso chegou no mês 
sete para oito, eu já  desesperado paguei as dívidas dos contratos que eu fiz, 
equipamentos que eu comprei para botar no interior e o recurso. Eu fiquei 
oito meses trabalhando só em gestão, como eu disse, o serviço é gestão, 
mais e o recurso. Se o recurso não vem, a gente diz: olha, daqui a pouco 
eu vou começar a despencar tem todo o fluxo financeiro dessa situação. 
Aí veio o recurso e a arrecadação do interior, quando nós pegamos já era 
janeiro do ano passado, o valor de trezentos mil reais, mas com trezentos 
mil reais eu não pago nem um frete. Só para os senhores terem ideia, em 
Santa Maria do Boiaçu as contas de energia são de novecentos reais. A 
empresa contratada para fazer a leitura gasta mil e duzentos reais para 
mandar o pessoal lá.  O “cara” virou e falou para mim assim : “Anselmo, 
é mais fácil, mais econômico eu pagar a conta de todo mundo do que 
mandar medir”. Isso é realidade, isso não é demérito, é realidade nossa, é 
daqui.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Doutor Anselmo, eu acho 
que aí deveria entrar a força de três Senadores e oito Deputados Federais. 
Ele está acabando de dizer, que vai a Brasília tentar resolver, mas tem que 
ter, Deputado Oleno, um apoio político, se não tiver se tornará mais difícil 
o seu trabalho, Doutor.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Só para complementar, nós 
começamos dando trezentos mil reais em janeiro de dois mil e dezessete, 
e hoje a arrecadação interior está em sete milhões, já é um número, onde 
eu já começo a caminhar, estou fazendo corte nas Prefeituras, nós somos 
benevolentes, eu chamo para negociar, eu preciso do recurso porque senão 
eu não posso prestar o serviço sem ele. Há um ponto que a Deputada 
colocou com muita propriedade, é fazer essa inversão, principalmente, no 
interior porque a Capital é outra coisa bonita, na Capital de Boa Vista, é 
onde tem as menores perdas do Brasil, isso se deve a duas
coisas: primeira, aqui é uma cidade projetada, então a nossa rede é bem-
vista e dificulta o furto; outra: aqui não existe a conscientização do 
furto, o morador daqui é honesto, o senhor pode comparecer no nosso 
atendimento, onde vai ver todo tipo de pessoa que comparece para 
negociar as suas dívidas.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Com relação aos índios aí, 
podem ter a proteção federal e tal, mas a energia se ele consumiu tem de 
pagar, consumiu pagou, é o certo.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Assim como nós todos, o 
tratamento tem de ser igual para todos, se eu corto o Estado, eu corto o 
consumidor comum.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – O Senhor não corta porque 
quer, mas porque precisa do recurso.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Preciso do recurso, e eu 
tenho que dar o mesmo tratamento, eu sou sensível ao problema dele, eu 
sei que ele precisa da energia, nós precisamos dar condição para que ele 
se desenvolva, não só ele, mas também empresários e cidadãos para que 
tenham o conforto que a energia pode trazer, mas eu preciso do recurso.
 O Senhor Deputado Izaias Maia – Presidente, pergunta 
do povo. Nós devíamos alguns milhões de reais para a Petrobras  
Distribuidora, por algum tempo recebemos o combustível, através de 
uma liminar, isso me foi informado por um Promotor, como está esta 
situação? Mudamos da Petrobras Distribuidora, o senhor disse que está 
com o grupo ATEM. Está em dia, está tudo pago, eles fornecem realmente 
o combustível?
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Fornece, a nossa energia 
aqui é subsidiada por conta de combustível. Agora, em janeiro, eu fui a 
Brasília para todos do assunto que  falei: “número um, eu preciso que a 
conta de combustível, que é regida por Lei e por diversas regulamentações, 
eu preciso que isso funcione  igual ao relógio suíço”, foi essa a posição que 
eu coloquei lá: porque consumiu, prestou conta, tem toda uma estrutura 
para cuidar disso, é a segurança que eu posso dar para o nosso fornecedor. 
Isso começou e está sendo respeitado, essa dívida, com a Petrobras nós 
devemos, por um lado, e temos crédito por outro lado, isso é a Eletrobras 
e o Ministério que vão resolver, isso não é conta nossa aqui não, mas 
foram desequilíbrios nesse “relógio” da conta de combustível.
 
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Queimou tudo na Casa do 
povo e o povo fica revoltado, depois ficam mandando mensagem, pedem 
para ele responder que é tanta coisa na cabeça do Presidente, como o povo 
deve proceder?
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Primeiro, ele faz um pedido 
administrativo, aí Comparece no nosso atendimento, aqui, na sede da 
empresa e nós vamos confirmar com a nossa operação. Se houve anomalia 
onde ele está instalado, se houve ele será ressarcido, discute-se com ele se 
ele terá o equipamento novo, se o equipamento será consertado, enfim, há 
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 O Senhor Deputado Izaias Mais – Doutor Anselmo, as perguntas 
do povo foram feitas, que eu fiz ao senhor, as da Deputada Aurelina e as 
do Deputado Oleno também. Agradeço aos Parlamentares por terem 
preocupação com o problema energético do Estado de Roraima, lamento 
profundamente a não presença de nenhum representante, Senador ou 
Deputado Federal, porque é um problema que é do Estado de Roraima. Eu 
queria lhe agradecer de coração porque, para ser um grande administrador 
ou para ser um grande político, o ser humano também tem que amar o seu 
semelhante, tem que amar o seu povo e ser temente e amar a Deus. Eu noto 
isso no senhor, quando o senhor falou do ocorrido na farmácia, vendo o 
sofrimento de uma criança tentou ajudar dentro de suas condições. Eu volto 
a dizer, quem tem Deus é abençoado, pode ser um administrador, pode ser 
um político, pode ser quem for, e eu lhe agradeço por estar aqui atendendo o 
pedido não da Assembleia, mas do povo do Estado de Roraima, e milhares 
de pessoas estão lhe acompanhando pelo Face, pelos grupos e também 
pela TV Assembleia. Desejo ao senhor toda a sorte do mundo, o apoio 
que o senhor precisar do Deputado Izaias Maia, apresentador de rádio e de 
televisão, pode contar com o nosso
apoio. Eu sinto que dentro do seu coração, além de o senhor querer trabalhar 
talvez antes da aposentadoria, a última missão será de organizar a energia 
do Estado de Roraima. O senhor, com toda a certeza, é uma pessoa que tem 
um grande coração e que também ama a Deus. Eu só tenho a lhe agradecer, 
muito obrigado e conte com o nosso apoio.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Eu que agradeço, muito 
obrigado pelas suas carinhosas palavras.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Eu quero agradecer a 
presença do nosso companheiro Anselmo, eu sei do trabalho da luta 
que ele tem travado incansavelmente no sentido de melhorar a questão 
energética no nosso Estado, e eu fiquei muito feliz quando o senhor falou 
que nós precisamos da interligação ao Sistema Nacional, mas nós temos 
que criar mecanismos alternativos e eu vejo que o senhor está fazendo 
isso, na  condição de Deputado, eu já lhe adianto que vou apresentar 
alguns ofícios requerendo informações porque eu acho que esse trabalho 
tem de ser divulgado, temos que fomentar isso e, na minha condição de 
representante do povo, certamente eu o farei. Quero parabenizar o Izaias 
pela ideia de trazer este debate. Eu acho que devemos fazer aqui quantas 
Audiências Públicas forem necessárias para debater essa questão da 
energia como um todo, sempre vai ser necessário, é um gargalo que existe 
e que precisa ser profundamente debatido e discutido. Lamento também a 
ausência dos Parlamentares Federais e Senadores que foram devidamente 
convidados por esta Casa, e também  a falta dos demais colegas aqui para 
estarmos discutindo e aproveitando a expertise do Doutor Anselmo, o 
conhecimento que ele tem seus esclarecimentos e, aqui que a gente sempre 
escuta reclamações aqui, mas no momento em que a gente tem de tirar 
dúvidas, de perguntar, infelizmente, nem todos estão presentes, mas fico 
feliz, acho que foi extremamente frutífero, e quem está nos acompanhando 
ao vivo na nossa TV e também nas redes sociais, certamente, aprendeu um 
pouco mais, pois ficou com maiores esclarecimentos em relação à situação 
energética do nosso Estado.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Obrigado, Deputado 
Oleno, Anselmo. Para você ver como são as coisas de Deus, se faltar 
todo mundo, a única pessoa que eu peço que venha à Assembleia é o 
Doutor Anselmo que é o responsável pela energia do Estado de Roraima. 
Ninguém é obrigado comparecer, mas ele compareceu para conversar 
com o nosso povo. Agradeço ao povo que está nos acompanhando, 
também no Plenário. Só tenho pois, a agradecer ao senhor e desejar que 
Deus lhe abençoe, e que o senhor consiga realizar o seu sonho que é 
resolver o problema da energia do Estado de Roraima ou, pelo menos, 
encaminhar. Só tenho a lhe agradecer, fique à vontade para as suas 
considerações finais.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Eu agradeço plenamente 
a suas palavras e a empresa está aberta, estamos lá a sua disposição e da 
Assembleia, dos Deputados, vamos juntar forças para fazer um trabalho 
razoável aqui no nosso Estado, muito obrigado mesmo, estarei sempre 
presente.
 O Senhor Deputado Izaias Mais – Conversamos com o 
Senhor Anselmo Santana Brasil, Diretor-Presidente da Eletrobras 
Distribuição Roraima, com a participação do Deputado Oleno Matos 
e da Deputada Aurelina Medeiros. Agradecendo de coração ao povo 
que está aqui nos acompanhando, agradeço a presença de todos, não 
havendo mais nada a tratar declaro encerrada essa Audiência Pública, 
fiquem com Deus, muito obrigado.

Izaias Maia
Presidente da Comissão

  

para eu ter dívida, e a população tem de ser atendida, precisamos chegar 
em situações de modelos mais factíveis para a população do lugar onde 
estamos inseridos. Nós não podemos nos comparar com outros locais, às 
vezes, só para a explanação, temos que olhar para a realidade onde nós 
estamos inseridos. Eu agradeço muito a sua convocação para estarmos aqui, 
estamos à disposição, a empresa é de vocês.
 O Senhor Deputado Oleno Matos – Doutor Anselmo, essa 
privatização que se avizinha tem sido bastante traumática para o governo do 
Estado e, principalmente, para a companhia energética e aos servidores que 
fazem parte da companhia. O senhor, após assumir a gestão da Eletrobras, 
tem acompanhado de perto toda essa situação. Nós temos tomado algumas 
providências para minimizar esses efeitos, o senhor participou disso e eu 
também, enquanto Chefe da Casa Civil, uma parte dos servidores foram 
acolhidos por vocês, uma parte técnica que está colaborando lá junto à 
equipe de vocês. O certo é que ficamos com um número muito grande de 
servidores da CER, Deputado Izaias, que, infelizmente, nem todos poderão 
ser aproveitados. Existe aqui nesta Casa a situação relativa a PEC, através 
da qual nós almejamos dar proteção a esses servidores, onde alguns deles 
estão a quinze, vinte anos trabalhando com Sistema de Energia, estão aí 
realmente passando por um momento que nunca imaginaram passar na sua 
vida. Sabemos que nós tivemos a avaliação do patrimônio
da CERR que chegou  em torno de duzentos e noventa, trezentos milhões de 
reais. O processo de privatização já tem data e encaminhamento. A pergunta 
que eu faço, na realidade, são duas. Uma: com a conclusão de Jatapu, como 
o senhor acabou de nos dar uma ótima notícia de que a fase de testes está 
passando, e a gente vai interligar definitivamente possibilitando uma maior 
segurança energética para a população do Sul do Estado. Isso vai representar 
um plus nesse patrimônio que nós avaliamos em relação à CERR; e a 
segunda pergunta: quando vai se dar esse momento em que o Estado vai 
ter compensação, porque o Estado também é devedor da Eletrobras, como 
vai ser feito isso, eu sei que o senhor ajudou, recentemente, no repasse 
de recursos, a atender a demanda dos servidores da CERR, de pagar 
algumas rescisões, de pagar algumas vantagens que estavam atrasadas, e 
eu pergunto: por que esse valor, certamente, como o débito para com os 
servidores é um débito que tem características de alimentos, quer dizer, ele 
tem preferência na ordem de pagamentos? Seria interessante nós termos um 
norte de quando isso vai acontecer para que os servidores e as famílias deles 
possam saber definitivamente como que será o seu futuro.
 Senhor Anselmo Santana Brasil – Deputado, quanto ao 
processo de privatização, eu vou lhe ser sincero, eu não conheço como 
foi feito o negócio, a dona da situação é a União, a União se representa, 
através do Ministério de Minas e Energia. Então, o Ministério é a União 
que chama o Banco que é o BNDS(Banco Nacional de Desenvolvimento 
Social), as empresas já não tinham mais concessão e o BNDS é quem 
cuida de todo o processo de privatização.  Aqui estou como um prestador 
de serviço do Ministério, a Eletrobras foi designada para tomar conta 
da Capital e do interior. Aqui é o único lugar que é assim, nos outros 
lugares é uma empresa só, nos outros cinco Estados também estão no 
mesmo processo que o daqui. Eu fiquei alheio, por exemplo, o BNDS 
veio aqui na empresa com as equipes, colheu as informações, fez tudo 
e criou um negócio chamado DATAROOM, o que é isso? É onde estão 
todas as informações de todas as empresas das seis dos outros Estados 
também que serão privatizadas, ai vem o privado e compra o edital 
daquele DATAROOM e ele tem acesso ao DATAROOM. Nós estamos 
agora na fase de questionamentos. Hoje de tarde, eu vou receber um 
grupo que vem para fazer questionamentos, mas eu, como Presidente da 
Empresa, não sei o que tem dentro do DATAROOM, se tem uma dívida 
e tal, outra coisa é que eu também não conheço o modelo do processo, 
se vai pagar antes ou depois, se foi valorado Jatapu, de dez, quinze, mas 
eu não tenho o menor conhecimento, é difícil, por exemplo, no caso 
da CERR, dos funcionários, eu tenho lá cinquenta e sete funcionários  
requisitados e, detalhe, eu só pude requisitar quem era concursado, às 
vezes, isso me foi difícil porque tinhamos empregados lá que nos eram 
extremamente interessantes, alguns eu consegui colocar em um contrato 
de terceirização, mas outros eu não consegui absorver, e isso foi prejuízo, 
prejuízo do ponto de vista operacional, fez falta. Estamos nos preparando 
para receber Jatapu, mas a parte, digamos, de modelo desse  negócio eu 
não tenho o menor conhecimento, por exemplo, quando abriu a compra 
do Edital as empresas passam a fazer questionamentos. Então chegam lá 
centenas de questionamentos, isso demanda horas de trabalho do nosso 
pessoal que eu tiro para ficarem respondendo esse questionamento. É 
um processo até do ponto de vista operacional que está nos dando muito 
trabalho, mas eu não tenho conhecimento do modelo, já teve Audiência 
Pública aqui, está tendo nos outros Estados, enfim, o processo está com 
jeito de ser irreversível, em outros estados tem ações, as Assembleias 
foram bloqueadas, cada Estado com a sua peculiaridade.
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DATA DA ASSINATURA: 04/05/2018
VIGÊNCIA: 05/05/2018 a 04/05/2019
PELA LOCATÁRIA: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELO LOCADOR: ANTÔNIO FIRMIANO DE AGUIAR

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 2132/2018-SGP
 RETIFICAMOS, na seção Atos Administrativo – referente 
à Resolução nº 2132/2018-SGP, publicada no Diário da Assembleia 
Legislativa, edição nº 2717 de 15 de março de 2018, devido à incorreção da 
data a ser sanada.

Onde se lê: 
Art. 2º “Esta Resolução entra em vigor a partir de 16 de fevereiro 

de 2018.”
Leia-se:
  Art. 2º “Esta Resolução entra em vigor a partir de 28 de 

fevereiro de 2018.”
Boa Vista - RR, 3 de maio de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2843/2018-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 ANA KELLY HUANNA SOUSA MORAIS, 

CPF: 022.304.813-55, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Legislativo Especial I 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, 3 de maio de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2844/2018-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 BRUNA CAROLINA SANTOS 

GONCALVES, CPF: 939.088.492-68, no Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Legislativo IV CAL-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, 3 de maio de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2845/2018-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 FATIMA REGINA MACEDO, CPF: 

149.861.672-00, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Legislativo II CAL-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, 3 de maio de 2018.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

  EXTRATOS DE CONTRATO
EXTRATO DE ACORDO DE COOPERAÇÃO

PROCESSO Nº: 115/2018
OBJETO: Concessão de preços diferenciados nos serviços oferecidos 
pelos LABORATÓRIOS DE ANÁLISES CLÍNICAS e SERVIÇOS 
ODONTOLÓGICOS do PRESTADOR, aos Servidores (estatutários, 
comissionados, contrato temporário, permissionários, ativos e inativos, 
aposentados) da Partícipe e seus dependentes (cônjuge, companheiro 
((a)), filho ((a)) não emancipado e menores de 21 ((vinte e um)) anos 
de idade)
PRESTADOR: INSTITUTO FECOMÉRCIO DE PESQUISA E 
DESENVOLVIMENTO DO ESTADO DE RORAIMA – IFPD/
RR
CNPJ: 03.153.024/0001-79
PARTÍCIPE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA 
CNPJ: 34.808.220/0001-68 
DATA DA ASSINATURA: 10/04/2018
VIGÊNCIA: 10/04/2018 a 09/04/2019
PELO PRESTADOR: ADEMIR DOS SANTOS – Presidente / MARIA DO 
SOCORRO GALVAO CORREA – Superintendente IFPD/RR
PELA PARTÍCIPE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS FILHO 

– Superintendente Geral ALE/RR 

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 023/2017
PROCESSO N.º: 304/2017 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
01/05/2019
LOCATÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
LOCADORA: MARIA DE LOURDES PINHEIRO
CPF: 225.388.282-87
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2011/33.90.36-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato)
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2018
VIGÊNCIA: 02/05/2018 à 01/05/2019
PELA LOCATÁRIA: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA LOCADORA: MARIA DE LOURDES PINHEIRO

EXTRATO DO PRIMEIRO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 025/2017
PROCESSO Nº: 090/2016 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
02/05/2019
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: BRUNA PALOMA DA SILVA COSTA - ME 
CNPJ: 22.027.621/0001-00
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01001.010310012011/339039-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores
DATA DA ASSINATURA: 27/04/2018
VIGÊNCIA: 03/05/2018 à 02/05/2019
PELA CONTRATANTE: ANTONIO LEOCÁDIO VASCONCELOS 
FILHO
PELA CONTRATADA: MARCOS PAULO SANTOS DA COSTA

EXTRATO DO SEGUNDO TERMO ADITIVO
CONTRATO Nº: 027/2017
PROCESSO Nº: 258/2017 
OBJETO: PRORROGAR A VIGÊNCIA DO CONTRATO ATÉ 
04/05/2019
LOCATÁRIA: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ Nº: 34.808.220/0001-68
LOCADOR: ANTÔNIO FIRMIANO DE AGUIAR 
CPF: 289.829.752-68
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.031.0001.2011/33.90.39-101
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.245/91 (Lei do Inquilinato)
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RESOLUÇÃO Nº 2850/2018-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 JOSE RAIMUNDO RODRIGUES SILVA, 

CPF: 182.800.642-49, no 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 1 de abril de 
2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2851/2018-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 JOSEANE DAMA LOPES, CPF: 

602.453.633-00, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Legislativo III CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2852/2018-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 MARCELO HIRANO JUNES, CPF: 

634.476.142-34, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Legislativo III CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2853/2018-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 EVANDRO DIAS DA SILVA, matrícula 

19934, CPF: 007.892.792-74, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo IV CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2846/2018-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 JEAN PAULO COUTINHO BARROS, 

CPF: 619.533.851-68, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Legislativo Especial II CAL-2, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2847/2018-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 ADRIANE COSTA RABELO ESTEVES 

MAIA, matrícula 20626, CPF: 001.775.682-08, do Cargo Comissionado 
de Assessora Parlamentar Administrativo II CAA-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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2848/2018-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 ALESSANDRA MEDINA DA SILVA, 

matrícula 20627, CPF: 921.733.812-53, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo II CAA-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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2849/2018-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 DAVID EUGENE REGO, matrícula 10529, 

CPF: 527.016.202-44, do Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo II CAA-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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2858/2018-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 ADEMIR BARROS DIAS, matrícula 

13165, CPF: 231.253.222-00, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo Especial IIII CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2859/2018-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 ADEMIR BARROS DIAS, matrícula 13165, 

CPF: 231.253.222-00, 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,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2860/2018-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 ANA CAROLINA MAGALHAES BRASIL, 

matrícula 20509, CPF: 001.551.082-47, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo I CAA-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,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2861/2018-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 ANA CAROLINA MAGALHAES BRASIL, 

matrícula 20509, CPF: 001.551.082-47, no Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Legislativo II CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2854/2018-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 WELLEN CRYSTINNE DE ARAUJO 

SOUSA, matrícula 20553, CPF: 011.118.903-90, do Cargo Comissionado 
de Assessor Parlamentar Legislativo Especial II CAL-2, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2855/2018-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 RUBENS FEITOZA CARDOSO, CPF: 

020.642.811-18, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo I CAA-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, 3  de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2856/2018-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 CAIO SERGIO PEREIRA DE ARAUJO, 

matrícula 18542, CPF: 025.419.482-63, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial I 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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2857/2018-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 DONIZETE DE SOUSA COSTA, matrícula 

20636, CPF: 008.965.382-30, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo II CAA-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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2866/2018-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 DILSON LOPES ARAUJO, matrícula 

19833, CPF: 734.971.502-15, do Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo I CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2867/2018-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 DILSON LOPES ARAUJO, matrícula 

19833, CPF: 734.971.502-15, no Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Administrativo Especial III CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2868/2018-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 ANA ELIZABETH RODRIGUES, CPF: 

514.868.903-00, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo I CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2869/2018-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 DENIZE LEONOR DE OLIVEIRA DE 

SOUZA E SILVA, CPF: 715.547.932-20, no Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Legislativo I CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2862/2018-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 CARMEN LUCIA RODRIGUES, 

matrícula 19115, CPF: 609.673.589-49, do Cargo Comissionado de 
Chefa de Gabinete da Presidência - CGP, 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2863/2018-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 CARMEN LUCIA RODRIGUES, matrícula 

19115, CPF: 609.673.589-49, no Cargo Comissionado de Assessora 
Especial da Presidência AEP, 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2864/2018-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 CLEUNER PARENTE DE FREITAS, 

matrícula 20056, CPF: 572.888.792-91, do Cargo Comissionado de 
Assessor de Fiscalização II CA-16, 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2865/2018-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 CLEUNER PARENTE DE FREITAS, 

matrícula 20056, CPF: 572.888.792-91, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo II CAL-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2874/2018-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 MAICON NASCIMENTO ERNESTO, CPF: 

860.011.912-04, 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2875/2018-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 VANIA RODRIGUES LIMA, CPF: 

475.700.752-34, 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,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2876/2018-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 NILMAR LIMA GUIMARAES, CPF: 

153.947.192-68, 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,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2877/2018-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 ANDERSON DOS SANTOS CONCEIÇAO, 

CPF: 030.175.882-46, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo I CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2870/2018-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 ELICINALVA PEREIRA ROCHA, CPF: 

013.465.102-29, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo I CAA-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 16 de abril de 
2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2871/2018-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 ADAIL RODRIGUES BORGES JUNIOR, 

matrícula 16578, CPF: 791.905.702-78, do 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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2872 /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 CLAUDENICE MARTINS DA SILVA, CPF: 

011.911.425-90, no Cargo Comissionado de Assessora 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2873/2018-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 ALENCASSIO CADETE SILVA, matrícula 

20447, CPF: 013.142.952-33, 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 31 de março 
de 2018.

Boa vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812



14 BOA VISTA , 04 DE MAIO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2749

RESOLUÇÃO Nº 2882/2018-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 SUZANY CARVALHO ARAUJO, 

matrícula 19328, CPF: 998.202.852-91, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo I CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2883/2018-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 MARIA DO SOCORRO DE ALMEIDA 

ANDRADE, matrícula 20731, CPF: 560.346.286-87, do Cargo 
Comissionado de Assessora 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2884 /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 JOAO DE ALMEIDA GOMES, CPF: 

510.206.292-15, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo III CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2885/2018-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 REGIANE MATOS DE JESUS, CPF: 

760.101.392-87, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo III CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2878/2018-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 ELISANGELA SOUZA COSTA, CPF: 

660.754.592-00, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo III CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2879/2018-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 ENILDE COSTA REIS, CPF: 446.548.042-

34, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar Administrativo 
II CAA-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,3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2880/2018-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 ALDIRENE DOS SANTOS DE SOUZA, 

matrícula 19296, CPF: 800.445.492-53, do Cargo Comissionado de 
Assessora Parlamentar Administrativo I CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2881/2018-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 ANDRESA SANTOS AMORIM, matrícula 

20611, CPF: 604.803.263-39, do Cargo Comissionado de Assessora 
Parlamentar Administrativo Especial II CAA-2, 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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 2886/2018-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 JOSUE CARVALHO SILVA, CPF: 

008.225.532-60, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar 
Administrativo III CAA-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, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2887/2018-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 JULIANA DOS SANTOS CARDOSO, 

CPF: 835.558.622-00, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar 
Administrativo I CAA-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, 3  de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2888/2018-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 KAMILA PAZ DA SILVA, CPF: 542.494.222-

91, no Cargo Comissionado de Assessora Parlamentar Administrativo 
III CAA-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, 3  de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 2889/2018-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º TORNAR SEM EFEITO a nomeação do servidor 

JEFERSON DA SILVA MACEDO, matrícula 19194 do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Legislativo II CAL-5, constante da 
Resolução nº 3815/2017-SGP de 14.08.2017, publicada no Diário da ALE 
nº 2583 de 15.08.2017, por emissão indevida, prevalecendo a Resolução 
nº 0642/2017-SGP de 25.01.2017, publicada no Diário da ALE nº2451 de 
26.01.2017.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Boa Vista - RR, 3 de maio de 2018.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

/ale.roraima

/assembleiarr

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



16 BOA VISTA , 04 DE MAIO DE 2018DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2749


