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Membros das Comissões Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Comissão de Constituição, Justiça e Redação 
Final:
a) Deputado Jeferson Alves;
b) Deputado Renan Filho;
c) Deputada Aurelina Medeiros;
d) Deputado Coronel Chagas;
e) Deputada Ione Pedroso;
f) Deputado Jorge Everton; e
g) Deputada Lenir Rodrigues.

Comissão de Administração, Serviços 
Públicos e Previdência:
a) Deputado Soldado Sampaio;
b) Deputado Nilton do Sindpol;
c) Deputado Gabriel Picanço; 
d) Deputado Jorge Everton; e
e) Deputado Odilon Filho.

Comissão de Defesa Social, Segurança 
Pública e Sistema Penitenciário:
a) Deputado Nilton do Sindpol;
b) Deputado Soldado Sampaio;
c) Deputado Coronel Chagas;
d) Deputado Dhiego Coelho; e
e) Deputado Jorge Everton.

Comissão de Educação, Desportos e Lazer:
a) Deputado Evangelista Siqueira;
b) Deputada Lenir Rodrigues; 
c) Deputado Gabriel Picanço; 
d) Deputada Tayla Peres; e
e) Deputada Angela Águida Portella.

Comissão de Cultura e Juventude:
a) Deputado Renan Filho;
b) Deputado Neto Loureiro;
c) Deputado Chico Mozart;
d) Deputado Dhiego Coelho; e
e) Deputado Evangelista Siqueira.

Comissão de Saúde e Saneamento:
a) Deputado Neto Loureiro;
b) Deputada Ione Pedroso;
c) Deputada Aurelina Medeiros;
d) Deputado Dhiego Coelho;
e) Deputado Gabriel Picanço; 
f) Deputado Nilton do Sindpol; e
g) Deputado Renato Silva.

Comissão de Viação, Transportes e Obras:
a) Deputado Renato Silva;
b) Deputada Betânia Medeiros; 
e) Deputado Jorge Everton;
c) Deputado Neto Loureiro; e
d) Deputada Tayla Peres.

Comissão de Defesa dos Direitos da Família, 
da Mulher, da Criança, do Adolescente e Ação 
Social:
a) Deputada Betânia Medeiros;
b) Deputado Ione Pedroso;
c) Deputada Aurelina Medeiros; 
d) Deputada Lenir Rodrigues; e
e) Deputada Tayla Peres. 

Comissão de Tomada de Contas:
a) Deputado Gabriel Picanço; 
b) Deputado Renato Silva;
c) Deputado Eder Lourinho;
d) Deputada Jânio Xingu; e
e) Deputado Renan Filho.

Comissão de Defesa do Consumidor e do 
Contribuinte:
a) Deputada Tayla Peres;
b) Deputado Chico Mozart; 
c) Deputado Coronel Chagas; 
d) Deputado Odilon Filho; e
e) Deputada Angela Águida Portella.

Comissão de Agricultura, Pecuária e Política 
Rural:
a) Deputada Aurelina Medeiros;
b) Deputado Eder Lourinho;
c) Deputada Betânia Medeiros;
d) Deputado Gabriel Picanço; e
e) Deputado Marcelo Cabral;

Comissão de Terras, Colonização e 
Zoneamento Territorial:
a) Deputado Odilon Filho;
b) Deputado Marcelo Cabral;
c) Deputada Aurelina Medeiros;
d) Deputada Betânia Medeiros; e
e) Deputado Eder Lourinho.

Comissão de Políticas Indigenistas:
a) Deputada Lenir Rodrigues;
b) Deputado Marcelo Cabral;
c) Deputado Jânio Xingu;
d) Deputado Jeferson Alves; e
e) Deputado Renan Filho.

Comissão de Meio Ambiente e 
Desenvolvimento Sustentável:
a) Deputado Eder Lourinho;
b) Deputado Soldado Sampaio;
c) Deputado Evangelista Siqueira;
d) Deputado Jeferson Alves; e
e) Deputado Neto Loureiro.

Comissão de Indústria, Empreendedorismo, 
Comércio, Turismo e Serviços:
a) Deputado Jorge Everton;
b) Deputada Tayla Peres;
c) Deputada Catarina Guerra; 
d) Deputado Gabriel Picanço; e
e) Deputada Angela Águida Portella

Comissão de Relações Fronteiriças, 
MERCOSUL, de Ciência, Tecnologia, Inovação 
e Comunicação:
a) Deputada Ione Pedroso;
b) Deputado Dhiego Coelho;
c) Deputado Chico Mozart;
d) Deputado Jânio Xingu; 
e) Deputado Jeferson Alves;
f) Deputado Renan Filho; e
g) Deputada Tayla Peres.

Comissão de Orçamento, Fiscalização 
Financeira, Tributação e Controle:
a) Deputado Dhiego Coelho;
b) Deputado Coronel Chagas;
c) Deputado Marcelo Cabral;
d) Deputado Jânio Xingu;
e) Deputada Catarina Guerra;
f) Deputado Soldado Sampaio; e
g) Deputado Nilton do Sindpol.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, 
Minorias e Legislação Participativa:
a) Deputada Catarina Guerra;
b) Deputado Evangelista Siqueira;
c) Deputada Betânia Medeiros;
d) Deputada Ione Pedroso; e
e) Deputado Soldado Sampaio.

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa 
com Deficiência e do Idoso:
a) Deputada Aurelina Medeiros; 
b) Deputada Chico Mozart;
c) Deputado Eder Lourinho; 
d) Deputado Nilton do Sindpol; e
e) Deputada Angela Águida Portella.

Comissão de Ética Parlamentar:
a) Deputado Coronel Chagas;
b) Deputado Odilon Filho;
c) Deputada Catarina Guerra;
d) Deputada Lenir Rodrigues; e
e) Deputada Angela Águida Portella.
Suplentes:
1º - Deputada Ione Pedroso
2º - Deputada Betânia Medeiros 
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

EMENDA À CONSTITUIÇÃO

EMENDA À CONSTITUIÇÃO Nº 063/19
Dá nova redação ao inciso I, § 2º, do 
art. 46 da Constituição do Estado de 
Roraima.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e ela, 
nos termos do art. 39, § 3º, da Constituição Estadual, promulga a seguinte 
Emenda ao Texto Constitucional:

Art. 1º O inciso I, § 2º, do artigo 46 da Constituição do Estado 
de Roraima passa a vigorar com a seguinte redação:

Art. 46. [...]
§ 2º Os Conselheiros do Tribunal de Contas do 
Estado serão escolhidos:
I – 3 (três) pelo Governador do 
Estado, com aprovação da Assembleia 
Legislativa, cabendo ao Governador 
indicar um de sua livre escolha, um 
dentre os auditores e um dentre os 
membros do Ministério Público de 
Contas, necessariamente; (NR) 
II - [...]

Art. 2º Esta Emenda Constitucional entra em vigor na data de 
sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 10 de abril de 2019.
Deputado Estadual JALSER RENIER

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual CHICO MOZART

1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputada Estadual CATARINA GUERRA

3ª Secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

PROJETO DE LEI 
PROJETO DE LEI N˚ 029/2019

OBRIGA AS MONTADORAS DE 
VEÍCULOS, POR INTERMÉDIO 
DE SUAS CONCESSIONÁRIAS 
OU IMPORTADORAS, A 
FORNECER VEÍCULO RESERVA 
SIMILAR, NOS CASOS EM QUE 
ESPECÍFICA. 

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA:
Faço saber que Assembleia legislativa aprovou e eu sanciono a 

seguinte Lei:
Artigo 1º - Ficam as montadoras de veículos, por 

intermédio de suas concessionárias ou importadoras, obrigadas a 
fornecer veículo reserva similar, no prazo de garantia de veículo 
zero quilômetro adquirido, sem nenhum ônus ao adquirente, no caso 
de reparos que necessitem mais de 5 (cinco) dias úteis, por falta de 
peças originais de reposição ou qualquer outra impossibilidade de 
realização do serviço.
 §1º – A obrigação disposta no “caput” somente é valida durante 
o prazo de garantia contratada para aquisição do veículo.
 §2º – O prazo de cessão do veículo reserva será por tempo 
indeterminado até a efetiva realização do serviço e entrega definitiva do 
veículo adquirido.

Artigo 2º – Sendo o cliente idoso (a) ou pessoa com 
deficiência, terá direito a veículo reserva similar, sem nenhum 
ônus ao adquirente, no caso do veículo adquirido ficar parado 
por mais de 2 (dois) dias uteis por falta de peças originais de 
reposição ou qualquer outra impossibilidade de realização do 
serviço.

Artigo 3º – Entende-se como veículo reserva similar aquele 
que contenha as mesmas características do veículo adquirido, em especial 
as relativas à mesma potência, número de portas, tecnologia de direção, 
mecânica de levantamento dos vidros, tecnologia do câmbio e equipamentos 
de acessibilidade. 

Artigo 4º - Aos órgãos de defesa do consumidor do Poder 
Executivo e do Poder Legislativo, dentro de suas competências legais, cabe 
a adoção das medidas necessárias para fiel cumprimento das disposições 
contidas na presente lei.
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GERÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO GERAL
EXPEDIENTE

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

MATÉRIAS E PUBLICAÇÕES

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

Praça do Centro Cívico, nº 202 - Centro - Sede da ALE/RR
Site: http://www.al.rr.leg.br
E-mail: docgeralale@gmail.com
DANIELLY VANDERLEI DE MORAIS
Gerente de Documentação Geral
CHRISTIAN DELLA PACE FERREIRA
THIAGO DE SOUZA PADILHA
Diagramação
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JUSTIFICATIVA
Nascida em 13/03/1975, com 44 anos, natural de Arame/MA, 

deixando 3 filhos e 3 netos. Tendo pleno conhecimento da grande pessoa 
que era a Senhora Lucimar, sua ida nos entristece e aos familiares, amigos e 
conhecidos que com ela conviveram. Sua ausência deixa profunda saudade 
no seio de sua família e entre todas as pessoas que a conheceram. Fica como 
exemplo, seu modelo de vida enquanto cidadã de bem, mulher de fé e alicerce 
de família. Desejo que siga em paz e encontre a tranquilidade tão desejada 
durante sua vida e temos certeza que Deus a acolherá com muito amor.
 Aos familiares, o nosso fraternal abraço com votos de pesar. 
 Diante do exposto, solicito à aprovação da presente moção e que 
seja encaminhado expediente aos seus familiares.

Palácio Antônio Augusto Martins, 08 de abril de 2019.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada Estadual

                                                                                                                                         ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 
QUADRAGÉSIMA OITAVA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
OITAVA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas e cinquenta e cinco minutos do dia onze de abril de dois mil 
e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima 
septingentésima quadragésima oitava Sessão Ordinária do quinquagésimo 
sétimo Período Legislativo da oitava Legislatura da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima. Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus 
e em nome do povo roraimense, o senhor Presidente em exercício Deputado 
Jeferson Alves declarou aberta a Sessão e convidou o senhor Deputado 
Evangelista Siqueira para atuar como Primeiro-Secretário ad hoc. Após, 
solicitou à senhora Segunda-Secretária Deputada Lenir Rodrigues a leitura 
da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, 
solicitou ao senhor Primeiro-Secretário a leitura dos documentos constantes 
no Expediente. GRANDE EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: 
O Senhor Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e 
votação, em primeiro turno, das seguintes proposições: Proposta de Emenda 
Constitucional nº 001/19, que “dá nova redação ao art. 40 da Constituição 
do Estado de Roraima”, de autoria de vários Deputados; Projeto de Lei 
Complementar nº 001/19, que “dispõe sobre critérios de distribuição do produto 
da arrecadação do ICMS pertencente aos municípios, revoga a Lei nº 010, de 
11 de setembro de 1991, a Lei nº 046, de 15 de setembro de 1993, e dá outras 
providências”, de autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto de Lei nº 021/17, 
que “autoriza o Poder Executivo a repassar recursos financeiros para despesas 
de custeio às Prefeituras que possuem máquinas e equipamentos agrícolas e 
que os destinem para desenvolvimento da infraestrutura rural e da agricultura 
familiar”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 045/17, 
que “dispõe sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar 
no âmbito da alimentação escolar”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; 
Projeto de Lei nº 167/17, que “dispõe sobre o Registro de Entidades de Guardas 
Comunitárias e Profissionais Autônomos de Segurança Comunitária de Rua e 
dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço; e Projeto 
de Lei nº 023/17, que “dispõe sobre a prioridade no atendimento a crianças 
e adolescentes vítimas de abusos físicos, bem como a conselheiros tutelares 
e comissários das Varas da Infância e Juventude, em todas as unidades da 
Polícia Civil do Estado de Roraima e dá outras providências”, de autoria do 
Deputado Renato Silva. Em seguida, o senhor presidente informou que, por 
falta de quórum regimental para a deliberação das matérias, a pauta da Ordem 
do dia foi transferida para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira informou que, no próximo de 12, 
às 9h, a Comissão de Educação deste Poder, com a participação de diversos 
setores, realizará Audiência Pública para discutir sobre o tema Segurança 
nas Escolas e convidou os demais Pares, bem como a sociedade roraimense 
para participar. O Senhor Deputado Jeferson Alves parabenizou o Deputado 
Evangelista Siqueira pela iniciativa da audiência pública e destacou a 
importância da aplicabilidade da lei que trata sobre a instalação dos detectores 
de metais nas escolas como forma de garantir a segurança nesses ambientes. O 
Senhor Deputado Renan Filho também parabenizou o Deputado Evangelista 
Siqueira pela inciativa da audiência e convidou os senhores parlamentares a 
prestigiarem o evento. E, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e treze 
minutos, o senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 
16 de abril, à hora regimental. Registraram presença, no painel, os senhores 
Deputados: Aurelina Medeiros, Catarina Guerra, Coronel Chagas, Eder 
Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Ione Pedroso, Jânio 
Xingú, Jeferson Alves, Lenir Rodrigues, Neto Loureiro, Nilton Sindpol, 
Renan Filho, Renato Silva, Soldado Sampaio e Tayla Peres.

Artigo 5º - A inobservância das disposições contidas na 
presente lei importará, no que couber, a aplicação das penalidades 
contidas no artigo 56 da Lei federal nº 8078, de 11 de setembro de 
1990.

Artigo 6º - Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Sala das Sessões, 12 de abril de 2019.

Chico Mozart
Deputado Estadual
JUSTIFICATIVA

Muitos consumidores optam por comprar veículos zero quilômetro 
acreditando que assim estarão livres dos defeitos que são comuns em veículos 
usados, além da sensação de garantia de maior segurança. 

Ocorre que, muitas vezes, mesmo decidindo pagar mais caro 
num carro novo, este não assegura os benefícios almejados, apresentando 
problemas com poucos dias / meses de uso. Isso vem acontecendo com 
certa frequência e os consumidores se sentem indignados, já que pagam 
caro por um veículo novo e se decepcionam com os problemas que surgem 
após pouco tempo de uso. 

Geralmente, quando o problema surge o proprietário 
imediatamente leva o veículo na concessionária para fazer o reparo. 
Leva uma, duas, três, várias vezes, realizando troca de peças, regulagens, 
vistorias, mas, mesmo assim, o problema persiste. Ruídos, entrada de 
ar pelas portas, problemas nas borrachas e barra de direção, vibrações, 
rangidos, dentre outros, todos incomodando o consumidor. 

Estas idas e vindas às concessionárias, na maioria dos casos 
os veículos ficam dias em análise, e ainda que ocorram alguns problemas 
relativos à falta de estoque, importação e fabricação de peças, o consumidor 
não deve arcar com o ônus de ficar sem o carro, visto que o mesmo está na 
garantia de fábrica. 

Dessa forma, a medida justa e paliativa será o fornecimento de 
um carro reserva, em um prazo razoável que não prejudique o consumidor 
em detrimento de uma falha que não foi causada pelo mesmo. 

Face ao exposto, apresentamos este Projeto de Lei Complementar, 
na convicção de que ele será aprovado para maior grandeza desta Casa de Leis 
e para maior beneficio dos cidadãos deste Estado, razão de ser desta instituição. 

Sala das Sessões, 12 de abril de 2019.
Chico Mozart

Deputado Estadual

PROPOSTA DE MOÇÕES

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 025 /2019
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA, nos termos do art. 205 do seu regime interno, em nome de 
seus membros, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa diretora torna 
pública a seguinte:
Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Terezinha da Graça Barreto, 
ocorrido no dia 03/04/2019, na cidade de Boa Vista – RR.

JUSTIFICATIVA
Nascida em 16 de Fevereiro de 1948, na cidade de Boa Vista-

RR, filha de Elpidio Francisco Barreto e Juliêta Messias, mãe de 16 filhos, 
26 netos e 18 bisnetos. Como servidora da União, trabalhou por muito 
tempo como copeira na Polícia Federal, sempre dedicada ao seu trabalho 
público, onde desempenhou suas funções com afinco e dedicação.

Sua partida tão repentina, deixa enlutado não somente seus 
familiares, como também seus amigos que a tinham como uma cidadã 
exemplar na honestidade, no caráter e na honra. É imperioso destacar a boa 
fama de mãe e profissional que engrandeceram-na durante toda sua vida. A 
Senhora Terezinha é dessas figuras cuja trajetória serve de paradigma para 
todos aqueles que buscam através da persistência, do amor, do afeto ao 
próximo, ser útil a todos.

E nesse momento, entristecido pelo acontecimento, oferecemos 
nossas condolências e pêsames a toda família. Muita força, muita coragem, e 
perante a inutilidade de qualquer consolo na perda, relembrem quem foi a pessoa 
que partiu e na saudade, memória e amor dos que ficaram, ela viverá para sempre.

Palácio Antônio Augusto Martins, 08 de abril de 2019.
Francisca Aurelina de Medeiros Lima

Deputada Estadual

PROPOSTA DE MOÇÃO DE PESAR Nº 026/2019
ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RORAIMA, nos termos do art. 205 do seu regime interno, em nome de 
seus membros, faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa diretora torna 
pública a seguinte:
Moção de Pesar pelo falecimento da Senhora Lucimar Pereira Rodrigues, 
ocorrido no dia 02/04/2019, na cidade de Boa Vista – RR.
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apareceu de uma possível violência na escola estadual Lobo D´Almada 
na última semana, que dizia o seguinte, alguém deixou escrito na carteira 
da escola, a seguinte mensagem: “atentado ao Lobo D´Almada acontecerá 
dia 25/03, não falte”. Esse sinal, dessa possível violência, se transformou, 
Deputado Jeferson, num pânico, na escola, entre alunos, pais dos alunos, 
alguns servidores e professores e isso foi publicado e republicado nas 
redes sociais, virou manchete na imprensa, o que causou um certo conflito 
de medo nas pessoas, nas escolas, um pânico. E vale lembrar, que nós, 
ainda estamos estarrecidos com o que aconteceu lá na cidade de Suzano, 
em São Paulo, quando houve um atentado na Escola Estadual Raul Brasil, 
que resultou em 10 mortes e 11 feridos – aí, um sinal desse de uma 
possível violência deixado num ambiente escolar causa muita estranheza 
e preocupação. Então, por essa razão, e por ser Presidente da Comissão 
de Educação desta Casa, fui visitar à escola na manhã de segunda-feira. 
E vale ressaltar que, graças a Deus, o evento possível que foi anunciado 
não se concretizou, não aconteceu e, se Deus quiser, nunca haverá 
de acontecer em nenhuma de nossas escolas. Mas fui visitar a Escola 
Estadual Lobo D´Almada na segunda-feira, conversei com a gestora, 
professora Elaine Trajano, com técnicos da Divisão Psicossocial da 
Secretaria de Educação, percebi que ao tomar conhecimento desse fato, 
a escola propiciou tudo que estava ao seu alcance para tentar solucionar, 
descobrir o que tinha acontecido e tomar medidas cabíveis. Comunicou 
à Secretaria de Educação do estado que, imediatamente, deslocou uma 
equipe multidisciplinar para a escola, acionou a polícia civil e a polícia 
militar, que já estão investigando o caso. A polícia militar, na manhã de 
segunda-feira, fez rondas na região da escola com mais atenção, ou seja, 
nada se confirmou do que foi descrito naquela carteira. Mas e se fosse 
um fato que viesse a se concretizar? Isso motivou a gente a ir à escola 
conversar com a gestão, com a Secretaria de Educação e a ouvir os pais 
dos alunos e, também, nos traz preocupação, muitos dos senhores que 
aqui estão, dos senhores Deputados, das senhoras Deputadas, que têm 
filhos nas nossas escolas, sejam privadas, seja rede municipal ou estadual 
de ensino. E nossas crianças e nossos adolescentes estão na escola boa 
parte do dia. Como se dá o acesso de pessoas as nossas escolas? Como 
está a segurança das nossas escolas? Dentro delas, está o nosso maior 
patrimônio, que são os filhos, os nossos sobrinhos, netos, os servidores, 
os professores. Como está o acesso de pessoas às nossas instituições de 
ensino?
  Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel 
Picanço - Obrigado Deputado, Presidente, colegas Deputados. Quero, 
Deputado Evangelista, reforçar e me juntar ao pronunciamento de Vossa 
Excelência e cobrar do Governo do Estado a militarização de todas as 
escolas. Quero louvar aqui o Eminente Deputado Chagas pela ideia na 
época de militarizar as escolas. Temos exemplos de escolas, em que 
os colaboradores, professores, não poderiam mais entrar, como a Elza 
Breves, lá no Conjunto Cidadão. Era uma escola que tinha muita evasão e 
quando foi militarizada, a escola voltou à normalidade. o respeito voltou, 
à disciplina. E eu quero me juntar a Vossa Excelência, como Presidente 
da Comissão de Educação, para cobrarmos do governo que militarize as 
escolas o quanto antes possível. Não vai elevar nenhum custo ao estado 
não. É só trocar o nome, impor moral. Fazer os alunos voltarem a usar 
a farda na escola, pois assim será mais fácil identificar quem não é do 
corpo técnico da escola. Agora, quando não tem nenhuma hierarquia, não 
tem fardamento, entra qualquer um. Eu acho que esse será um meio de 
a gente impedir esse tipo de pessoas que não são bem-vindas ao recinto. 
E o mais importante é que volta também o respeito, os valores. Isso é 
muito importante na formação do ser humano. Então, eu quero me juntar 
ao vosso discurso e dizer a Vossa Excelência que estamos juntos, e, por 
meio da Comissão de Educação, levaremos essa ideia ao governo para 
pedir e mostrar que é importante que a gente faça esse tipo de mudança 
nas escolas, porque os valores vão voltar, com toda certeza, nos lares das 
famílias. Obrigado, Deputado Xingú.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua - 
Obrigado, Deputado Gabriel, peço que seu aparte seja inserido no meu 
pronunciamento. Quero dizer o seguinte, reforçando o que o senhor falou 
sobre o acesso das pessoas às escolas. Vale lembrar que a comunidade 
escolar, a escola de um modo geral, é presa, e é uma realidade. Precisamos 
que a família e a comunidade escolar adentrem à escola. O processo de 
aprendizagem se dá exatamente nesse contexto em que o pai, a mãe, o tio, 
quem é responsável pelo aluno, participe, que haja um envolvimento da 
comunidade com a gestão, com os professores, com quem faz o processo 
educativo do nosso estado. Isso é um fato. O que nós estamos citando é 
como se dá o acesso dessas pessoas. Quando chega no portão da escola, 
em muitas escolas, as pessoas chegam e se identificam no portão, dizem 
que querem falar com o professor, querem ir na direção, querem falar com 
o aluno e têm acesso direto com as salas de aula. Se nós observarmos as 

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2743ª SESSÃO, EM 27 DE MARÇO DE 2019
57º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JÂNIO XINGÚ

(Em exercício)
 Às nove horas e trinta e um minutos do dia vinte e sete de 
março de dois mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-
se a segunda milésima septingentésima quadragésima terceira Sessão 
Ordinária do quinquagésimo sétimo Período Legislativo da oitava 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Convido o Senhor 
Deputado Evangelista Siqueira para atuar como Segundo-Secretário ad 
hoc.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação e quórum.
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.
 Solicito ao Senhor Segundo-Secretário que proceda à leitura 
da Ata da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo-Secretário Evangelista Siqueira - (Lida a 
Ata).
 O Senhor Presidente Jânio Xingú– Em discussão a Ata da 
Sessão. Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-la, coloco-a 
em votação. A votação será simbólica: os deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à leitura 
do Expediente. 
 O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor 
Presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDO DOS 
DEPUTADOS: Proposta de Moção de Pesar nº 015/19, de 25/03/19, de 
autoria do Deputado Jeferson Alves, pelo falecimento da Senhora Wilma 
Romão Silva, ocorrido no dia 23 de março do corrente ano, na cidade 
de Boa Vista – RR; Proposta de Moção de Pesar nº 016/19, de 26/03/19, 
de autoria da Deputada Ione Pedroso, pelo falecimento do Técnico 
em Enfermagem Senhor Jocélio Alves da Silva, ocorrido no dia 25 de 
março do corrente ano, na cidade de Pacaraima/RR; Proposta de Moção 
de Pesar nº 017/19, de 26/03/19, de autoria da Deputada Ione Pedroso, 
pelo falecimento da estudante Grazy Ribeiro, estudante do curso Técnico 
em Enfermagem, ocorrido no dia 25 de março de corrente ano; Proposta 
de Moção de Repudio nº 018/19, de 26/03/19, de autoria da Deputada 
Ione Pedroso, à Violência que atualmente domina o estado de Roraima, é 
latente e atinge a toda a população; Pedido de Informação nº 003/19, de 
20/03/19, de autoria da Comissão de Saúde e Saneamento, encaminhando 
à Secretaria de Estado da Saúde do Estado de Roraima; Indicação nº 
072/19, de 20/03/19, da Deputada Ione Pedroso ao Governo do Estado, 
solicitando a necessidade de aquisição de uma ambulância para atender o 
Hospital de Alto Alegre; Indicação nº 073/19, de 20/03/19, da Deputada ao 
Governo do Estado, solicitando que retomem as atividades com a Carreta 
da Mulher, realizando assim os exames de Mamografia e Ultrassonografia 
em mulheres de todo o Estado; Indicação nº 074/19, de 21/03/19, da 
Deputada Catarina Guerra ao Governo do Estado, solicitando um estudo 
de viabilidade, que possa verificar a possibilidade de reabertura da 
antiga estrada que dava acesso à Balsa do Passarão; Indicação nº 075/19, 
de 22/03/19, da Deputada Catarina Guerra ao Governo do Estado, 
solicitando a regularização do abastecimento de medicamentos indicados 
para tratamento psiquiátricos na rede pública de saúde; Memorando nº 
036/19, de 21/03/19, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando 
sua ausência à sessão ordinária de 21 de março do corrente. 
 Era o que constava do Expediente, senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jalser Renier – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira - Senhor 
Presidente, temos 03 oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira- Senhoras e 
senhores Deputados, imprensa, público presente, você, que nos acompanha 
pela TV Assembleia, bom dia. Gostaria de dirigir minha fala nesta manhã, 
porque desde sexta-feira para cá, eu tenho sido procurado por muitos pais, 
professores, alguns alunos, para falar com relação ao tema da segurança 
nas escolas. Creio que seja de conhecimento de todos vocês, um sinal que 
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feliz trabalhando na Assembleia. Por que isso? Por que aquilo?..” E tem 
horas, Chagas, que as palavras nos faltam. Conheci a Vilma ainda garoto, 
ela frequenta a mesma Igreja que minha mãe frequenta e, no mundo de 
hoje, os verdadeiros amigos são poucos, são raros. A perda da Vilma 
foi como se tivesse arrancado um pedaço da gente. Uma mulher nova 
que foi cometida de um AVC e que nos deixou tão cedo. Eu quero aqui, 
publicamente, demonstrar a gratidão por tudo que esta mulher fez por 
mim e agradecer a Deus por eu ter tido oportunidade de falar isso em vida 
para ela, porque no dia das mulheres, a gente fez uma confraternização 
no gabinete e eu tive essa oportunidade, Senhor Presidente, de olhar nos 
olhos dela e falar assim: “Muito obrigado, Vilma, por tudo o que você fez 
por mim. Você foi tão importante na construção dessa eleição.. e muito 
obrigada por você ser minha amiga acima de tudo!”. E, ela, sorrindo, 
olhou para mim e disse: “Eu é que agradeço por estar aqui. Eu estou tão 
feliz por estar aqui.” Ela era servidora desta Casa e desempenhava seu 
papel aqui como poucos.. dedicada, uma mulher íntegra. É, agradeço a 
Deus por ter permitido que ela passasse com a gente um pouquinho de 
tempo. E, como eu disse para sua irmã Veronice, aquilo ali não era um 
adeus, era um até breve, porque eu acredito e creio que um dia todos nós 
vamos nós encontrar novamente em outro plano, para que nós possamos 
nos dar um abraço e dizer o quanto valeu a pena a nossa amizade. 
Então, senhor Presidente, em nome da família da Vilma, em nome da 
minha família, eu quero aqui deixar registrado nesta Casa essa pequena 
homenagem. Na verdade, um obrigado é muito pouco para dizer o que a 
Vilma fez pela gente durante esses anos. 
 Mas, o que me traz aqui, também, Senhor Presidente, pegando 
o gancho, rapidamente, no que o Deputado Evangelista falou ainda há 
pouco, na questão da segurança das escolas, a gente acabou de viver um 
massacre em Suzano, uma coisa brutal, covarde. Deputado Evangelista, 
conte com o meu apoio, no que o senhor precisar nessa audiência pública, 
com esta Casa. Nós estaremos à disposição. O Senhor está fazendo um 
papel belíssimo em prevenir e chamar para discutir para prevenir, porque 
depois que acontecer não adianta mais reclamar. Nós temos muitas 
deficiências ainda na segurança dentro das escolas. Hoje os jovens não 
são mais como os jovens de 20 anos atrás. Então, nós temos que ter esse 
cuidado e ter essa preocupação. Vossa Excelência está de parabéns e conte 
comigo. No mais, senhor Presidente, era só isso e meu muito obrigado.   
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Convido o Senhor 
Deputado Jeferson Alves para assumir a Presidência dos trabalhos. 
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Com a palavra o Senhor 
Deputado Jânio Xingú. 
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Senhores Deputados, 
Senhoras Deputadas, pessoas aqui presentes neste auditório, eu estou aqui 
há 8 anos, Deputado Jorge Everton, e sempre pela minha condição de 
falar o que eu penso, de ser corajoso, o povo me reconduz aqui. Eu tomei 
uma decisão hoje, eu conversei com amigos, conversei com pessoas e eu 
queria pedir apoio de alguns colegas, talvez não sejam todos, porque, às 
vezes, alguns colegas imaginam que o mandato seja uma corrida de 100 
metros e não entendem que é uma maratona e acabam correndo muito 
rápido os 100 metros, acabam, Deputado Chagas, e ainda tem pela frente 
muitas e muitas coisas a fazer. Tomei uma decisão. Tem muita gente em 
Roraima passando fome, Deputado Brito. Vossa Excelência que hoje é 
Conselheiro do Tribunal de Contas, que nos orgulha como deputado, que 
aqui deixou um legado na sua história. Companheiro, amigo, irmão, leal e 
competente. Nós vamos perder um grande deputado, mas vamos ganhar, 
com certeza, um grande Conselheiro. Conversei com meus amigos, 
conversei com meu irmão que é Prefeito, conversei com Agilson, Prefeito 
do Caroebe, que é meu aliado, e cheguei a uma conclusão, Deputado 
Gabriel, esta Casa não pode se acovardar sobre algo tão importante. Eu 
acredito muito em um governo, mas um governo que.. desde que o mundo 
é mundo, existem pessoas com boas condições financeiras, Deputada 
Catarina, e existem pessoas que não têm nenhuma condição financeira. 
Desde que o mundo é mundo, desde do Império Romano, desde o tempo 
de Cristo. Há mais de 60 mil pessoas em Roraima sem acesso à comida, e 
só se fala da Venezuela, e as pessoas olham e dizem assim: “é demagogia”. 
Nenhum de nós sabe a importância do que é 150 reais na casa de uma 
pessoa que não tem o que comer. Eu sei, eu vim de lá! Deputado Jeferson, 
a minha origem não me permite fazer isso. O Governo pode ter todos os 
projetos que possa ter para ser um estadista, para desenvolver um estado, 
mas ele não pode tirar, daqueles que não tiveram a mesma sorte que nós, 
o cobertor social. O cobertor social é tão forte que ele traz no lençol o 
choro de uma criança. Eu tomei uma decisão, que vocês votem, façam o 
que quiserem, mas o Deputado Xingú não vota nenhum projeto na pauta 
enquanto o governo não tomar uma decisão, enquanto o Governo não 
dizer o que vai fazer pelo povo de Roraima. Ontem, eu me deparei com 
meu irmão Jair; e ele disse: “olha, nós chegamos aqui há 30 anos e eu 

imagens aterrorizantes do que aconteceu lá em São Paulo, em Suzano, a 
gente verifica que aquele adolescente adentrou a escola com a mochila, 
tirou sua arma e começou a desferir golpes e atirar nas pessoas. Quer 
dizer, onde estava a triagem que poderia ter sido feita ali? Uma orientação 
a mais, um curso preparatório para as pessoas que são responsáveis pelo 
acesso, isso poderia acontecer e talvez pudesse evitar fatos como esse. 
Fazer uma identificação, igual ao que acontece em todos os órgãos da 
administração pública ou privada. A pessoa deve se identificar no portão 
de entrada, ou nas que tiverem guarita, ou com uma equipe que fica logo 
na entrada da escola, para ter acesso à sala de aula. Antes tivesse que ter 
todo um aparato ali de informações, sobre o que ela deve procurar, saber 
que assunto ela quer tratar e com quem ela quer tratar. Já houve casos, 
Deputado Sampaio, de escolas que pessoas estranhas entraram e foram 
direto, na escola, brigar com o professor em sala de aula, no meio dos 
alunos. Já houve casos de pais - que por uma razão ou outra de brigas 
entre as crianças no ambiente escolar - no dia seguinte, adentraram na 
escola para irem tirar satisfação com um aluno dentro de sala de aula. Isso 
pode se transformar em uma grande tragédia. Nunca haverá de acontecer, 
se Deus quiser, em nosso estado, mas pode acontecer. Aconteceu em 
Realengo, no estado do Rio de Janeiro e aconteceu em Suzano. Lembrando 
que o Brasil está classificado entre os dez países com mais massacres em 
escolas do mundo. Nós ocupamos a oitava posição nesse ranking. Foram 
doze mortos no dia 07 de abril de 2011, na Escola Municipal Tasso da 
Silveira no Rio de Janeiro, ocasião em que um ex-aluno entrou atirando. 
Nós temos aí o caso de Suzano, em que ex-alunos também adentraram 
na escola. Então, há uma preocupação. O que nós objetivamos com isso? 
Criar uma audiência pública, Deputada Betânia, para discutir a segurança 
nas nossas escolas. Queremos reunir aqui na Assembleia, professores, 
pais, alunos, Secretaria de Educação, Secretaria de Segurança Pública, 
Ministério Público, grêmios estudantis, sindicato dos trabalhadores, para 
discutir o tema da segurança. Existe um protocolo estabelecido de acesso 
de pessoas ao ambiente escolar? Existe um treinamento? Se não existe 
o que poderia ser feito neste sentido? Eu acredito, veja bem, Deputado 
Renato, a pessoa chega na escola com uma mochila, adentra no ambiente 
escolar, se identifica, diz que quer conversar, vai na sala de aula conversar 
com o professor, com o aluno, com o seu filho, com o ente querido e vai 
embora, essa é uma situação. Mas o que tem dentro dessa mochila? Quais 
as motivações, Deputada Catarina, que fazem com que aquela pessoa 
adentre na escola? E se fosse um mau elemento? Então, para evitar essas 
situações no nosso estado, e visto já termos sinais de violência em uma de 
nossas escolas, é que nós estamos chamando para o dia 12 de abril, às 9 
horas da manhã, aqui nesta Casa, todos para uma audiência pública, para 
discutir a segurança pública nas escolas. Se existe ou não um protocolo de 
atendimento e acesso de pessoas nas dependências das nossas instituições. 
Se existe, que ele seja de conhecimento de todos nós. Se não existe, o 
que poderia ser feito para que essa situação seja estabelecida para que 
possamos evitar casos terríveis como esses que já aconteceram Brasil a 
fora. 
 Vale lembrar que aqui a gente adentra em outras discussões 
como o bullying no contexto escolar, a violência entre alunos, a violência 
de alunos contra professores. Mas esses, que são assuntos também 
pertinentes, precisam ser discutidos com mais força em outro momento. 
Esta audiência pública vai se deter no foco da segurança nas escolas. O 
acesso de pessoas ao ambiente escolar no estado de Roraima. Eu peço 
que o presidente paute o requerimento e coloque em votação, para que, 
no próximo dia doze, possamos realizar, nesta Casa, a audiência pública 
com esses entes que tem poder de atuação no campo educacional no nosso 
estado. Obrigado.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Deputado Evangelista 
Siqueira, o seu requerimento será acatado por esta Mesa. Vossa 
Excelência irá realizar essa audiência pública. Com a palavra o segundo 
Vice-Presidente desta Casa.
 O Senhor Deputado Jeferson Alves – Senhor Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, amigos e amigas que nos acompanham 
pelas redes socias e pela TV/Assembleia. Senhoras e senhores. Senhor 
Presidente, desde o primeiro dia em que estou nesta Casa, até o dia de 
hoje, hoje talvez seja o dia mais difícil para eu ter que falar nesta tribuna. 
O que me traz hoje, aqui, nesta Tribuna é uma homenagem a uma grande 
amiga, servidora do meu gabinete, Vilma Romão, que faleceu no último 
sábado. Eu apresentei uma Moção de Pesar, que expressa um pouco da 
minha gratidão por essa mulher. Uma amizade de mais de 20 anos, me 
conheceu ainda garoto, para a gente, para a minha família, para o nosso 
convívio, foi uma perca muito dura. Sábado, quando eu cheguei naquele 
velório, Senhor Presidente, eu abracei a irmã dela que estava chegando da 
Paraíba aqui e ela me disse, olhando nos olhos, assim: “Jeferson, a minha 
irmã te amava tanto, ela queria ter feito mais por você, ela estava tão 



6 BOA VISTA, 17 DE ABRIL DE 2019DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2974

palavras, parabéns pelo discurso e vamos juntos fazer essa Casa lutar pelo 
interesse do povo de Roraima. Tenho certeza que iremos conseguir.
 Aparte concedida ao Senhor Deputado Jorge Everton 
– Deputado Xingú, eu gostaria de me somar ao seu discurso, fazer 
algumas ponderações. Deputado Xingú, esta Casa representa o anseio da 
sociedade.  No meu mandato passado eu exerci, com todas as minhas 
forças, esse poder de fiscalização e eu não posso deixar o meu passado e 
a minha história para trás. 
 Quando eu apoiei o governo eu apoiei acreditando em todas 
as propostas e promessas que foram feitas para nossa população. Nós 
estamos aqui para apoiar o Governo do Estado para conseguir cumprir 
a promessas. Nós não podemos é aceitar que pais e mães de famílias 
sejam demitidos, que concursos sejam cancelados, que planos de 
cargos e salários sejam interrompidos sem que haja essa discussão para 
mostrar para a sociedade a verdade do que tem acontecido no estado. 
Esse é o papel da Assembleia e eu tenho certeza que essa é a intenção 
do Governo. Tenho conversado com o líder Sampaio, que está buscando 
esse entendimento, afinal de contas, a base do Deputado Sampaio é uma 
base de defesa de interesse social, foi assim que ele construiu a história 
dele e ele também não vai aceitar que seja feito de forma diferente. A 
maior ponderação que nós podemos fazer em todo o seu discurso é que 
não se deve aprovar por aprovar os projetos. Os projetos não podem ser 
tratados no escuro e jogados no Plenário para aprovação, apenas, como 
se os Deputados que aqui estivessem fossem só detentores de senha para 
apertar no teclado. Nós precisamos dialogar, discutir nas comissões, 
montar um entendimento e junto com a base ver a melhor solução para o 
estado. E lembrando que pais e mães de família esperam muito, seja um 
concurso, seja o cumprimento do Plano de Cargos e Salários ou o respeito 
com o pagamento dos seus salários, que é mais do que obrigação pagar 
salário em dia. Isso eu não abro mão. No mandato passado lutei para 
evitar que fosse metida a mão no dinheiro dos nossos servidores e não irei 
deixar de lutar por interesses da nossa sociedade e dos nossos servidores 
públicos. Essa é minha bandeira e minha luta e eu quero somar com o 
senhor. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado, 
Deputado Jorge Everton. Eu, na condição de Presidente em exercício 
desta Casa, estou convocando uma audiência Pública com todos os 
concursados e concurseiros, com todos os atores envolvidos, do governo 
e da sociedade organizada para começarmos uma discussão nesta Casa. 
 Com a palavra o Senhor Deputado Soldado Sampaio.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio 
– Deputado Xingú, obrigado pelo aparte. Primeiramente, quero dizer a 
Vossa Excelência que homem é feito de coragem e atitude; a sua história 
mostra isso e a minha também não é muito diferente. Vossa Excelência 
falou muito bem quando disse que entramos aqui em 2010, eu ocupando a 
23ª cadeira e Vossa Excelência a 24ª. Entramos pela beira, dois anônimos 
na política roraimense, assim como muitos deputados entraram, inclusive 
nessa legislatura. E aqui estamos no terceiro mandato e assim como muitos 
outros colegas que ficarão por muitos anos aqui exatamente por manter 
a coerência. Portanto, não fujo das minhas raízes, sou filho de agricultor, 
fui formado politicamente dentro dos movimentos sociais, tenho uma 
compreensão do que a sociedade quer. Assim, também, consigo dialogar 
com os movimentos sociais, com o empregado e com o patrão, sempre em 
busca do bem comum. Quando aceitei o desafio de ser líder do governo 
sabia o tamanho do abacaxi, porque estamos em um estado em crise. 
Vossa Excelência sabe que estamos há mais de 40 dias sem a energia de 
Guri, sendo abastecidos pelas termoelétricas. O Deputado Jeferson está 
promovendo uma audiência para tratar da abertura da corrente do Jundiá. 
Estamos sem título de terra, estamos sem zoneamento, tivemos aí com 
os meses de outubro, novembro e dezembro de salários atrasados. Esse 
é o caos em que se encontra Roraima, inclusive, conversei com Vossa 
Excelência, conversei com a Mesa Diretora e com os Deputados com 
o intuito de ajudar a conduzir, e esta Casa tem um papel importante. E 
esse papel não é se ajoelhar para o Executivo, não é ser complacente 
com os erros do Executivo. É para chamarmos o Executivo, chamarmos 
a sociedade e encontrarmos de fato o caminho do desenvolvimento do 
estado de Roraima, gerando emprego, reconhecendo e valorizando os 
servidores, os que estão aí e os que vão entrar. Agora é preciso dar uma 
parada e fazer os ajustes necessários. E isso o governo está se propondo a 
fazer. Está propondo, quando está discutindo a reforma administrativa, não 
para colocar de goela abaixo não, vamos discutir a reforma administrativa 
dentro do Executivo e vamos discutir muito mais ainda; esse é o papel 
da Casa. Vamos discutir o orçamento. Vossa Excelência faz parte da 
comissão do orçamento e já discutimos sobre ele ontem à tarde. Vamos 
construir de fato um orçamento exequível, um orçamento que prestigie 
os servidores que aí estão, que abra espaço para novos servidores dentro 

passei em um concurso para trabalhar no Hospital Geral. Sou enfermeiro, 
você é meu irmão e vai votar para tirar os meus direitos?” Eu falei: “nem 
o seu como de nenhum companheiro que faça concurso em Roraima”. 
Deputada Catarina, aquela pessoa que passa horas, que deixa de ir numa 
balada, que deixa de visitar a namorada, que deixa de se confraternizar 
com os amigos, e fica a noite toda na frente de um computador estudando 
e passa no concurso, e olha para o pai que já tem seus 70 anos e diz: “pai, 
vai viver sua velhice que seu filho não vai mais passar fome”. Aí, vem um 
governo que promete tudo e quando chega no Palácio, quando as taças 
douradas de vinho e champanhe chegam ao seu redor, ele esquece tudo 
aquilo que falou em campanha. O homem é do tamanho dos seus sonhos 
e não da sua estatura, já dizia Carlos Drummond de Andrade. Política não 
é lugar de covarde. Política é lugar de homem e se faz com seriedade. Eu 
não estou aqui dizendo que o governo está errado, mas também não está 
certo. Nós precisamos trazer essa discussão pra cá. Deputado Sampaio, 
em 2010, você se elegeu comigo e, no meu lugar, como estou agora, 
você dizia: “eu sou aqui o representante dos movimentos sociais”. Eu 
não quero que você perca essa identidade, não faz isso, meu irmão, com 
a tua história. A fatura chega e é alta, num momento em que você nem 
espera, ela chega. E com essa decisão, Senhor Presidente, Jeferson, ora 
presidindo esta Sessão.. não vamos nos acovardar. O que temos hoje é 
muito barato comparado a fatura que vamos receber amanhã. Eu estou no 
meu terceiro mandato, 1.600, 4.800 e mais de seis, o segundo mais votado 
e dois Prefeitos, porque eu apoio o governo sem trair o povo. Quando o 
governo diz: “Olha!”. Eu digo: “Governo, eu estou indo embora. Eu não 
fico”. Agora eu não estou dizendo aqui que este Poder tenha que romper 
com esse governo, mas que o governo diga o que vai fazer com o povo 
que está sofrendo em Roraima. Nós somos um Poder mediador e por isso 
não podemos nos acovardar. 
 Para terminar, o Deputado Nilton não está aqui? Eu disse ao 
Nilton: “Você não sabe o quanto é caro trair a sua história”. Eu confio 
no Nilton. Nilton não trai. Nilton será um grande deputado nesta Casa. 
Não tenha medo do desafio, não tenha medo das pedras, elas são muito 
grandes, mas, se você confiar em Deus e tiver coragem, você vencerá 
todas as pedras. 
 Aparte concedida ao Senhor Deputado Gabriel Picanço 
- Quero me juntar ao vosso pronunciamento e dizer-lhe, me veio uma 
reflexão, quando Vossa Excelência falou que nós temos a mesma 
quantidade de mandato. Nos elegemos em 2010, em 2011 começou aqui 
na Assembleia Legislativa aqueles embates fervorosos, cobrando o vale 
que o governo passado, antes da governadora Suely, o ex-governador 
Anchieta, passou 11 meses sem pagar. Dava para ter nascido um menino, 
dava para ter nascido uma criança e a Dona Suely passou alguns meses 
sem pagar e eram aqueles problemas de associações, de manifestações 
das pessoas cobrando do governo. E, como muito bem disse Vossa 
Excelência, o povo de Roraima, para quem não conhece.. vão para as 
ruas, vão nos bairros, aqueles que se encontram mais distantes, ver 
pessoas passando necessidade e, enquanto o mundo está focado, através 
das ONGs nos venezuelanos, dizendo: coitados dos venezuelanos, e cadê 
nossos roraimenses? Coitado dos nossos roraimenses que estão passando 
dificuldade por falta de trabalho ou por falta de oportunidade e outros por 
falta de não receber seus vencimentos.
 Então, eu quero me juntar a Vossa Excelência, ao seu 
pronunciamento, para nós sabermos o rumo que iremos dar para o estado 
de Roraima. Conversar com Vossa Excelência, o Governador do Estado, 
para que possamos destravar as coisas do estado. Então, quero me juntar 
a Vossa Excelência. Muito obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Renato Silva – 
Deputado Xingú, faço de suas palavras as minhas. Eu não vou me 
debruçar a esse Governo do Estado por nenhum interesse individual e 
tenho certeza que muitos dos deputados não irão entrar nesse jogo. 
 Realmente, Roraima passa por uma crise nunca vista antes e 
quero dizer para Vossa Excelência que o problema do estado de Roraima 
não é o servidor público, não são os concursados do estado, o problema 
são os contratos superfaturados. Quero dizer mais, Senhor Vice-
Presidente desta Casa, que por 40 dias eu estou resguardado. Mas estou 
resguardado não é porque estou me acovardando, eu estou esperando o 
momento certo. Estou fiscalizando e irei fiscalizar todos os contratos do 
estado de Roraima, não interessa de quem sejam, eu irei expor aqui na 
Tribuna. Sou Presidente da Comissão de Obras e irei fiscalizar todos e 
irei pedir informações, já pedi do Secretário Edilson e estou aguardando. 
Então, o Governo tem que buscar diálogo com esta Casa, pois, desde que 
assumi esta legislatura, não é isso que acontece, mas  o momento certo 
irá chegar e espero que para o bem de Roraima, para o bem da sociedade, 
para o bem da população, para o bem do povo que mais precisa, que 
prevaleça a qualquer interesse individual. Então, faço minhas as suas 
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condição de vida, porque o povo está passando fome, Deputados, o povo 
não tem saúde, educação, segurança, etc. 
 Estou aqui ao lado do Deputado Dhiego que está me mostrando 
uma quadrilha de ladrão de gado, que foi presa, só que essa quadrilha já foi 
presa várias vezes pela polícia civil. O problema é que a polícia judiciária 
prende, a polícia militar prende e o Judiciário, infelizmente, solta. E 
quem é que paga todo o pato em relação a isso Xingú? É o pobre, sempre 
o pobre, que paga por todos esses descasos. Então, acredito que temos 
que tratar com muita responsabilidade esta questão do orçamento. As 
polícias não têm combustível para as viaturas. Hoje o exemplo do caos na 
segurança pública é o bairro do Caimbé, a prostituição, o tráfico de drogas 
e tudo o que vocês possam imaginar, está concentrado ali naquele bairro. 
Então, temos sim que a quatro mãos ou mais.. aí a gente soma o líder do 
governo, Deputado Soldado Sampaio, discutir com seriedade todas essas 
questões que vão ter que estar contempladas no orçamento. Essa crise 
financeira por qual perpassa o estado não foi criada pelo servidor público, 
então, não podemos ser penalizados. Nós é que aleitamos essa máquina, 
o povo é um dos elementos que compõem o estado, Deputado Xingú. 
Então, temos que ter a coragem de dizer que somos contra os desmandos 
e vamos corrigi-los, vamos fazer com que o povo tenha dias melhores, 
porque a gente não suporta mais. É o desemprego que está, aí, gigante, 
os concursos minguaram e o estado não comporta mais todo mundo. E o 
que é isso Xingú? É falta de planejamento. O estado tem trinta anos, mas 
ainda não saiu da condição de província do Brasil. Obrigado.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Dhiego Coelho – Bom 
dia a todos. Meu amigo Xingú diz que para um bom entendedor meia 
palavra basta, não é? Então, se eu estiver errado, me corrija por favor. 
Hoje o senhor está declarando que é oposição ao governo do estado de 
Roraima. Correto? Eu ia protocolar hoje, junto com o Deputado Renato 
Silva, um ofício comunicando a dupla de oposição ao Governo do Estado 
de Roraima, vou segurar meu ofício pelo discurso que acabei de escutar 
dos colegas pares. Então acho que não vai ser uma dupla, creio que o 
bloco de oposição hoje nesta Casa está se formando. Depois da sessão 
quero conversar com os nobres pares, é importante a gente tomar essa 
decisão. Estou aqui para informar que essa Casa tem oposição, essa Casa 
não é governo 100%. Ontem recebi uma mensagem de uma repórter 
política da Folha de Boa Vista do meu posicionamento, eu respondi que 
sou oposição. Hoje tem aqui a matéria no jornal dizendo que tem 22 
Deputados aliados a base do governo, acho que a folha de Boa Vista vai ter 
que aguardar e esperar a mudança e alteração dessa matéria, porque não 
são 22 Deputados, pelo que estamos vendo aqui. Então, estamos aqui para 
fazer política e fazer oposição de forma correta, ninguém está aqui para 
atacar, estamos aqui para mostrar quais os problemas que o nosso estado 
está tendo e quais as soluções que podemos tomar. Só que infelizmente, 
hoje, estamos fechando quase 90 dias de governo e não estamos vendo 
nenhuma atitude positiva do Governo do Estado de Roraima. 
 Um dos pontos principais, e uma das bandeiras que eu 
defendo, é a saúde pública. Hoje estão sendo ceifadas vidas dentro 
do HGR por negligência dos atuais gestores do governo do Estado de 
Roraima, em específico o Governador e o Secretário de Saúde. Nós vamos 
sim trabalhar e fazer oposição de forma prudente, mostrando tudo isso 
que está acontecendo e pedindo que venha ser solucionado o mais rápido 
possível. Nós não podemos ficar aqui na Assembleia de boca fechada, 
o nosso povo está passando necessidades do lado de fora, e nós aqui de 
boca fechada. Estou aqui para dizer que fui eleito pelo povo e vou fazer a 
minha parte, porque assim foi confiado o voto na minha pessoa. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua. Obrigado, 
Deputado Dhiego, a política é assim, há hora de corrigir e hora de divergir. 
Não tão perto que não possa me afastar, e não tão longe que não possa 
me aproximar. Mas quero dizer a Vossa Excelência que sou um homem 
de posição. As pessoas, às vezes, imaginam que eu e o Deputado Jalser, 
Presidente desta Casa, onde ele entra, eu entro, não! O Jalser é meu amigo, 
meu irmão, eu tenho um CPF e ele tem o dele, sempre lhe acompanhei 
nas suas jornadas, mais há momento que tomo a minha posição e a minha 
posição é muito firme, não tenho arrodeio, não vivo em cima de muro..
 Aparte concedido à Senhora Deputada Ione Pedroso – Nobres 
Deputados, quero falar da manifestação dos indígenas que estão hoje no 
segundo dia em frente à Assembleia. Já que estamos fazendo referência ao 
Governo do Estado, Deputado Xingú, é sabedor disso, quanto à questão 
do orçamento sempre a gente conversa, e que seria, logo após o feriado 
do carnaval.. iriamos nos reunir e aprovar o orçamento. Sabemos que o 
estado está parado. Sabemos que toda a semana, aqui, estamos levantando 
as questões da saúde, segurança, educação. Enfim, a população quer 
resposta e os povos indígenas também, eles estão se manifestando quanto 
à municipalização da saúde, assim como da educação. A população 
indígena no nosso estado é de grande quantidade, para os quais também 

de um planejamento. Essa é a intenção do governo. Se o governo estiver 
com uma intenção diferente não terá meu apoio, como não terá o de Vossa 
Excelência e esta Casa vai reagir, sem sombra de dúvida. Essa relação de 
aproximação com o governo por parte de vários deputados, aqui, não é 
uma relação de subordinação. Nenhum Deputado se presta a isso. É muito 
mais fácil, hoje, ser oposição, pois tem um campo vasto a ser trabalhado, 
mas precisamos dar uma resposta concreta a nossa gente. Precisamos 
abrir perspectivas de reconhecimento dos planos de cargos e salários. 
Ontem mesmo estive no governo pedindo que sente com a ADERR, 
com o ITERAIMA, com a FEMAHR. O governo pode errar em qualquer 
situação, menos no setor primário. A ADERR, a FEMAHR e o ITERAIMA 
são o coração do desenvolvimento de Roraima, por isso temos que sentar 
e dialogar para encontrar um caminho. Assim também como falou o 
deputado Chagas sobre a necessidade de termos uma segurança mais 
efetiva. Vamos construir isso junto. Agora, vai ter dose amarga, deputado, 
infelizmente, r para o estado voltar ao seu equilíbrio financeiro vai ter 
que se fazer muitos ajustes, e já está tendo. Só na cooperativa da saúde 
que custava algo em torno de 11 milhões por mês, o governo ajustou 
e vai prestar o mesmo serviço com 6 milhões, o que representa uma 
economia de cinco milhões por mês, isso dá para comprar os remédios e 
abastecer os hospitais do estado de Roraima. Tem “enes” contratos sendo 
rescindidos e sendo ajustados, vai desagradar uma pequena minoria, mas 
será em benefício da grande maioria. Vossa Excelência, com certeza, 
como Vice-Presidente e sendo um Deputado no terceiro mandato, será 
importante nessa construção. Não podemos em momento algum abrir mão 
das nossas prerrogativas enquanto parlamentar, enquanto defensores do 
povo, enquanto caixa de ressonância da sociedade. E Vossa Excelência, 
assim como eu, e os demais parlamentares não vamos abrir mão de forma 
alguma. Vamos construir juntos, esse é o nosso convite, essa é a ideia 
do governo, inclusive, dizendo onde o governador está errado. Aí, Vossa 
Excelência pode contar comigo para chegar até ele e dizer que neste ou 
naquele ponto ele está indo contra os interesses da sociedade, e sei que 
Vossa Excelência vai dizer isso porque sei que o senhor não é homem de 
se acovardar e estarei ao seu lado dizendo no mesmo tom e cobrando do 
governador uma mudança de postura. Conte comigo. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Deputado 
Sampaio, obrigado pela sua intervenção, meu amigo que chegou aqui 
junto comigo, espero que você não seja o motorista da Roberta Miranda 
e pegue a estrada errada. Mas o considero um grande parlamentar, 
um companheiro, um amigo que eu respeito e gosto muito. Deputado 
Sampaio, fico muito feliz e agradecido pelo seu aparte, mas gostaria 
de dizer que nem tudo na vida é festa e champanhe etc. Nós temos que 
respeitar nossas origens, nós viemos de famílias pobres e o povo nos deu 
o direito de chegar aqui. Está ali na galeria o Neto da Raisa, que deve 
lembrar de quantas caronas para ir ao centro ele me deu na época em que 
morava no bairro Liberdade. Isso me faz pensar, e na hora que estou em 
meu quarto, me faz pensar que eu sou um deles. Posso fazer qualquer 
coisa no mundo, menos esquecer que eu vim de lá.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol – 
Obrigado pelo aparte, Deputado Xingú. Quero me somar as suas palavras, 
quero ressaltar que sou um servidor público de carreira, sou um policial 
civil no cargo de agente. Já fui expulso desta Casa, jogado lá fora igual a 
um cachorro, por estar aqui do outro lado do vidro, reivindicando nossos 
direitos, os direitos dos servidores públicos que, muitas vezes não são 
ouvidos. O que acontece em todos os governos no Brasil, não é só em 
Roraima não, é que eles não chamam a base para o diálogo, para um 
entendimento, para uma conversa, para fazer o que todo estado deve ter, 
uma coisa chamada de planejamento. E, aí, aproveitando as palavras do 
Deputado Soldado Sampaio - que já não é mais nem soldado, a gente tem 
que parar de chamar ele de soldado, já está no terceiro mandato - é um 
homem inteligente e experiente, e, particularmente, não concordo que se 
pague um valor tão alto para essa cooperativa médica, com isso aí o estado 
está assinando embaixo pela sua incompetência, porque nós vamos pagar 
um valor alto para a cooperativa administrar bens do estado. Todo esse 
dinheiro que o Sampaio falou que reduziu, e que poderia reduzir muito 
mais, poderiam ser usados para a compra de medicamentos, para comprar 
material para as cirurgias. Realmente, aqui não somos subordinados ao 
poder Executivo, somos independentes. Então, Deputado Xingú, quero 
deixar claro ao senhor e a todos nesta Casa que protocolamos semana 
passada um Requerimento à Presidência desta Casa, solicitando que a 
gente se reúna com o Chefe do Poder Executivo para discutirmos essas 
questões dos PCCRs e dos concursos públicos. Então, não podemos 
aceitar que as decisões sejam tomadas de forma unilateral, porque nós 
vamos aqui aprovar o orçamento público e que eu já falei em várias 
oportunidades e repito que ele tem que ser discutido à exaustão para que 
possamos fazer direito o nosso papel, que é propiciar ao povo melhor 
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Poder Executivo; Mensagem Governamental nº 012/19, de veto total ao 
Projeto de Lei nº 085/17, que dispõe sobre a desafetação e autorização 
de doação de terras localizadas no perímetro urbano de Boa Vista para 
adesão a programa habitacional para servidores do estado e dá outras 
providências, de autoria do Poder Executivo; Mensagem Governamental 
nº 014/19, de veto total ao Projeto de Lei nº 152/17, que autoriza a 
contratação de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros 
funcionais das empresas privadas no estado de Roraima, de autoria do 
Poder Executivo; Mensagem Governamental nº 015/19, de veto parcial 
ao Projeto de Lei nº 085/18, que autoriza o Tribunal de Contas do Estado 
de Roraima a instituir o Programa de Desligamento Voluntário – PDV, 
destinado aos servidores efetivos e dá outras providências, de autoria do 
Poder Executivo.
 Informo que não irei deliberar matérias de veto na Sessão de 
hoje, por isso, passaremos para o expediente de Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum Deputado que deseje fazer uso no 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às 
dez horas e quarenta e seis minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco 
outra para o dia 28 de março, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Betânia Medeiros, Brito Bezerra, Catarina 
Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder 
Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Ione Pedroso, 
Jânio Xingú, Jeferson Alves, Jorge Everton, Marcelo Cabral, Neto 
Loureiro, Nilton Sindpol, Odilon Filho, Renan Filho, Renato Silva e 
Soldado Sampaio.

ATA DA 2745ª SESSÃO, EM 04 DE ABRIL DE 2019
57º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JEFERSON ALVES 

(Em Exercício)
 Às nove horas e trinta e sete minutos do dia quatro de abril 
de dois mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 
segunda milésima septingentésima quadragésima quinta Sessão Ordinária 
do quinquagésimo sétimo Período Legislativo da oitava Legislatura da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves –Convido o senhor 
Deputado Evangelista Siqueira para atuar como Primeiro-Secretário ad 
hoc, ao qual solicito proceder à verificação de quórum para abertura dos 
trabalhos.
 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, há quórum regimental para o início da Sessão.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.
 Solicito à Senhora Segunda-Secretária que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior e dos Termos de Não Realização de Sessão.
 A Senhora Segunda-Secretária Catarina Guerra - (Lida a Ata e 
os Termos de Não Realização de Sessão).
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Em discussão as 
matérias. Não havendo nenhum Deputado que queira discuti-las, coloco-as 
em votação. A votação será simbólica: os deputados que forem favoráveis 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior, bem como os 
Termos de Não Realização de Sessão.
 Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
leitura do Expediente.

 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira – 
Senhor Presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDO DO 
PODER EXECUTIVO: Mensagem Governamental nº 19, de 03/04/19, 
informando veto parcial ao Projeto de Lei nº 13/18 que “Autoriza o Poder 
Executivo a instituir a Carteira de Identificação do Autista no âmbito 
do Estado de Roraima”; Mensagem Governamental nº 20, de 03/04/29, 
informando veto total ao Projeto de Lei nº 092/17, que “Dispõe sobre a 
obrigatoriedade das empresas de fornecer gratuitamente Equipamento de 
Proteção Individual EPI para agricultor familiar e/ou trabalhador rural 
que esteja constantemente exposto a produtos perigosos”; Mensagem 
Governamental nº 21, de 03/04/19, informando veto total ao Projeto 
de Lei nº 003/19 que “Altera a Lei 1.293, de 29 de novembro de 2018, 
que dispõe sobre a isenção do Imposto sobre a Propriedade de Veículos 
Automotores – IPVA, para pessoas portadoras de doenças graves e dá 
outras providências”. RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei 
nº 22/19, de 26/03/19, de autoria do Deputado Eder Lourinho, que “Dispõe 
sobre mensagens educativas informando o uso indevido de álcool e drogas 
nas salas de cinemas, em shows, eventos culturas e esportivos voltados 

devemos voltar o olhar, afinal de contas, vivem em situações de muita 
precariedade, também. Cito, também, em nosso estado, a questão dos 
venezuelanos. Nós estamos ficando compadecidos do Governo, não temos 
acesso, principalmente a gente, enquanto Poder, enquanto Deputado. O 
diálogo está difícil. O que combinamos pela manhã, à tarde ou à noite, 
foi descombinado e não temos esse retorno. Então, quero dizer que a 
questão do orçamento, mais uma vez, está ficando para outra data, para o 
início do mês, e a gente não consegue finalização, principalmente quanto 
às ações do estado que precisam ser efetivadas. Então, me manifesto 
quanto ao posicionamento desse estudo do orçamento e espero que essa 
votação aconteça o mais rápido possível. Era esse o meu posicionamento. 
Obrigada. 
 Aparte concedido à Senhora Deputada Betânia Medeiros 
– Bom dia a todos. Senhor Deputado, gostaria de me somar ao 
pronunciamento dos Senhores Deputados Xingú, Dhiego, Renato e aos 
demais. É bem verdade que esta Casa não pode se calar, mas estamos há 
noventa dias esperando um diálogo que não acontece e, com isso, o povo 
sofre. O povo sofre sem ter medicamentos, sofre sem ter merenda escolar, 
sofre nas filas, voltando a dormir nos hospitais, esperando atendimento. 
Certamente, o povo de Roraima não elegeu 24 Deputados para se calarem. 
Independentemente de sermos a favor ou contra o governo, temos que 
pensar no bem-estar do povo, como Vossa Excelência mesmo falou. 
Quatro anos é uma maratona. Porém, estamos aqui e somos a voz do povo 
e não poderia ficar calada em meio a tantos desmandos desse governo, que 
conversa, conversa, atitude, nada. Somos fiscais do povo e eu me somo. 
Acredito que essa oposição é para o bem do estado, o bem da população 
de Roraima, nada pessoal, mas sabemos o que viemos fazer aqui. É muito 
fácil quando se tem o desejo de fazer algo pelo povo. É muito fácil fazer a 
nossa tarefa de casa, fazer o que o povo nos colocou aqui para fazer. Onde 
já se viu um cidadão ter os seus direitos violados, perder horas e horas 
de tempo, de lazer, ser aprovado em um concurso público e não ver seu 
direito efetivado. Onde já se viu isso? Nós estamos aqui, dez Deputados 
novatos na Casa. Somos seis mulheres nesta Casa, irá entrar mais uma e 
seremos a Casa das Sete Mulheres. Mulheres para fazerem a diferença 
e saber onde colocarmos os pés. Não somos mais meninos, a população 
está atenta aos nossos passos. Se queremos reeleição, se pensamos em 
políticas públicas sérias, que cuidemos do nosso povo, que deixemos 
de ser manchete nacional apenas no ponto negativo. Temos tudo para 
sermos um estado de destaque na federação, um dos melhores estados do 
país. Não somos por falta de interesse. Eram essas as minhas palavras. 
Obrigada.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Renato Silva – O que 
me lembra a situação em que vivemos hoje com o Poder Executivo, é o 
que eu sempre falei durante a minha campanha. Concorri uma eleição com 
35 candidatos, alguns com mandatos e falaram para mim: esse partido 
é muito difícil para se ganhar uma eleição. Falei: uma coisa que não 
tenho na minha vida é medo, não sou covarde. No decorrer da campanha 
falaram para mim: “Renato, esse tal candidato aqui não tem chance”. Eu 
falei: “Nunca subestime o homem”. O que vemos nesse governo é ele 
subestimar a nossa inteligência o tempo todo e a nossa capacidade. Tenho 
certeza que dos 24 Deputados eleitos aqui nesta Casa, são 24 homens 
e mulheres corajosos que não irão se acovardar às ameaças e mentiras 
desse governo. Então, quero finalizar fazendo minhas as suas palavras, 
gostei do seu discurso verdadeiro e dizer que não só o senhor tem o seu 
CPF individual, eu também tenho o meu CPF e vamos lutar cada um pela 
sua causa aqui nesta Casa. Estamos junto, meu Vice-Presidente. Grande 
abraço.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua – Obrigado. Quero 
aqui agradecer a todos os Deputados e Deputadas pela intervenção em 
meu discurso e deixar bem claro que eu não sou homem de conversa fiada. 
Não recebo recado de subalterno de governador, não sou homem de estar 
em antessala de governador tomando chá de cadeira que aquelas meninas 
dão e que o cara acaba ficando diabético. Não sou. Tenho o pé na estrada 
como sempre.
 O Senhor Presidente Neto Loureiro – Passo a Presidência dos 
trabalhos para o Deputado Jânio Xingú.
 O Senhor Presidente Jânio Xingú – Não havendo mais 
oradores inscritos, passaremos para a Ordem do Dia, com a discussão 
e votação, em turno único, das seguintes proposições: Mensagem 
Governamental nº 09/19, de veto parcial ao Projeto de Lei nº 035/17, que 
institui o Dia do Agricultor Familiar e a Semana da Agricultura Familiar 
em Roraima e dá outras providências, de autoria do Poder Executivo; 
Mensagem Governamental nº 010/19, de veto parcial ao Projeto de Lei 
nº 084/18, que autoriza o Tribunal de Contas do Estado de Roraima a 
instituir o Programa de Incentivo à Aposentadoria Voluntária - PIA, 
destinado aos servidores efetivos, e dá outras providências, de autoria do 
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 O Senhor Primeiro-Secretário Evangelista Siqueira - 
Senhor Presidente, temos um orador inscrito para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Renato Silva – Bom dia a todos e aos 
pares Deputados. Quero cumprimentar a todos aqui presentes nesta sessão 
legislativa do plenário. Eu serei bem breve sobre minha fala hoje, com um 
ato que eu repudio que é a violência que aconteceu ontem aqui no estado 
de Roraima com um mototáxi. Eu quero lembrar que há alguns anos atrás, 
os táxis lotações, que hoje estão trabalhando, um dia eles buscaram seus 
direitos, quando eles não eram regulamentados para trabalhar e lutaram 
pelos seus direitos e lhes foi dado o direito ao trabalho, e hoje todos eles 
são pais de família e estão trabalhando legalmente. E é exatamente isso, que 
os mototaxistas estão buscando.
 Hoje nós temos uma cooperativa, a única cooperativa de 
Boa Vista, a Cooper Moto Taxi, onde o Presidente é o senhor Luiz e eles 
vem lutando a muitos anos pela regulamentação da classe deles. E ontem 
aconteceu que eu assisti um vídeo na internet, onde um motorista de táxi 
lotação, filmava de dentro do seu carro, ameaçando o tempo todo derrubar 
o moto taxista. Ele o vinha seguindo desde os bairros mais afastados, até o 
centro, seguindo o moto taxi, encostando o carro ao lado dele e ameaçando 
de derrubá-lo. Então fica aqui o meu repúdio a esta atitude do táxi lotação, 
tenho certeza que foi uma atitude impensada. Gostaria de fazer um pedido 
a Câmara Municipal de Boa Vista, que regulamente o moto táxi, pois são 
150 pais de família que querem trabalhar honestamente e nós não estamos 
dando o direito a eles. Se fosse competência desta Casa Legislativa eu 
estaria lutando para conseguir a aprovação nesta Casa. Então eu peço aos 
taxis lotações, que lembrem que um dia vocês precisaram e buscaram os 
seus direitos, e eles são pais de família igual a vocês. Então vamos respeitá-
los, deixá-los buscar seus direitos com democracia, para que seja aprovada 
na Câmara Municipal, e que assim eles possam trabalhar e levar o pão de 
cada dia para suas famílias.
 É só isto que eu tenho para falar, pois me sensibilizei com 
este vídeo, pois eu achei muito absurdo a atitude daquele taxi lotação, e, 
espero que o mesmo se retrate, pois ele estava falando de um pai de família 
que estava trabalhando e um dia ele também esteve daquele lado. Obrigado 
a todos e bom dia.
 Senhor Presidente Jeferson Alves – Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passamos para a Ordem do 
Dia, com a discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições: 
Projeto de Lei nº 021/17 que “autoriza o Poder Executivo a repassar 
recursos financeiros para despesas de custeio às prefeituras municipais 
que possuem máquinas e equipamentos agrícolas e que os destinem para 
desenvolvimento da infraestrutura rural e da agricultura familiar”, de 
autoria do Deputado Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 045/17 que “dispõe 
sobre a aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar no âmbito 
da alimentação escolar”, de autoria da Deputada Aurelina Medeiros; Projeto 
de Lei nº 167/17 que “dispõe sobre o Registro de Entidades de Guardas 
Comunitárias e Profissionais Autônomos de Segurança Comunitária de rua 
e dá outras providências”, de autoria do Deputado Gabriel Picanço. 
 Suspendo a Sessão, pelo tempo necessário, para que as 
Comissões em Conjunto possam analisar e emitir parecer às referidas 
matérias.
 Suspensa a Sessão.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Dou por reaberta a 
presente Sessão. Solicito ao Senhor Primeiro-Secretário que proceda à 
verificação e quórum. 
 O Senhor Primeiro Secretário Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, não há quórum regimental para deliberação das matérias.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Não havendo quórum 
regimental para deliberação das matérias, transfiro a pauta da Ordem do 
Dia para a próxima Sessão. Passaremos para o Expediente de Explicações 
Pessoais. 
 O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Gostaria de 
convocar os senhores Deputados Tayla Peres, Lenir Rodrigues e Gabriel 
Picanço para a reunião da Comissão de Educação, Desporto e Lazer, logo 
após a Sessão Plenária. 
 O Senhor Presidente Jeferson Alves - Não havendo mais 
nenhum deputado que queira fazer uso da palavra no Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e dez 
minutos, dou por encerrada a presente Sessão e convoco outra para o dia 9 
de abril, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os senhores Deputados: Angela 
A. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia Medeiros, Catarina Guerra, 
Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, 
Gabriel Picanço, Ione Pedroso, Jeferson Alves, Lenir Rodrigues, Neto 
Loureiro, Nilton Sindpol, Odilon Filho, Renan Filho, Renato Silva, 
Soldado Sampaio e Tayla Peres.

para o público infanto-juvenil”; Projeto de Lei nº 23/19, de 03/04/2019, 
de autoria do Deputado Renato Silva, que “Dispõe sobre a prioridade no 
atendimento crianças e adolescentes vítimas de abusos físicos, bem como 
a conselheiros tutelares e comissários das varas da Infância e Juventude, 
em todas as unidades da Policia Civil do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Proposta De Moção de Pesar nº 022/19, de 02/04/19, de 
autoria da Deputada Catarina Guerra, pelo falecimento da Senhora Eunice 
Melo da Silva, ocorrido em 01 de abril de 2019, nesta capital; Proposta de 
Moção de Aplauso nº 021/19, de 02/04/19, de autoria do Deputado Renan 
Filho, ao Senhor Victor Perin, a senhora Luiza Perin (In memoriam) 
e ao filho Victor Hugo por incentivarem no Estado de Roraima várias 
ações de desenvolvimento e patrocínio do esporte; Proposta de Moção 
de Aplauso nº 023/19, de 02/04/19, de autoria da Deputada Ione Pedroso, 
ao atleta Flávio Monteiro, que em evento realizado no dia 30 de março 
do corrente ano, na praia do balneário dos Trabalhadores, na cidade 
de São Sebastião, no Litoral de São Paulo, representando o Estado de 
Roraima, como nadador na categoria Sênior A, alcançou o lugar mais 
alto do pódio; Proposta de Moção de Aplauso nº 024/19, de 02/04/19, 
de autoria da Deputada Ione Pedroso, à lutadora Fabiana Pereira, a Fafá, 
que conquistou duas medalhas de ouro, em um evento realizado nos 
dias 21 a 24 de março do ano corrente, na cidade de Irvine, estado da 
Califórnia, Estados Unidos, representando o Estado de Roraima, como 
lutadora de Jiu-jitsu; Requerimento nº 029/19, de 03/04/19, de autoria 
da Deputada Angela Águida Portella, requer a possibilidade de utilizar 
o mesmo assento no plenário, ocupado durante a legislatura passada; 
Requerimento de Pedido de Informação nº 005/19, de 02/04/19, de 
autoria do Deputado Renan Filho, ao Excelentíssimo Secretário de Saúde, 
informações e documentos que constatem a atual situação dos pagamentos 
a saúde destinados ao tratamento de câncer e respectivos medicamentos 
utilizados no tratamento da doença; Indicação nº 091/19, de 26/03/19, de 
autoria do Deputado Chico Mozart, encaminhada ao Governo do Estado, 
solicitando reforma e revitalização do Ginásio Poliesportivo Vicente Italo 
Feola, mais conhecido como Totozão; Indicação nº 092/19, de 26/03/19, 
do Deputado Chico Mozart ao Governo do Estado, solicitando reforma 
e revitalização da Praça Interativa José Renato Hahad; Indicação nº 
093/19, de 27/03/19, do Deputado Renato Silva ao Governo do Estado, 
solicitando a continuidade na construção da Delegacia Especializada 
no Atendimento à Mulher (DEAM), situado nesta capital; Indicação nº 
094/19, de 28/03/19, da Deputada Ione Pedroso ao Governo do Estado, 
solicitando com urgência a limpeza dos Parques Aquáticos do Asa 
Branca, Parque Anauá, Caçari, Caranã e Jardim Primavera localizados 
em Boa Vista; Indicação nº 095/19, de 28/03/19, de autoria da Deputada 
Ione Pedroso, encaminhada ao Governo do Estado, solicitando a 
necessidade de aquisição de uma ambulância para atender o Hospital 
Délio de Oliveira Tupinambá no Município de Pacaraima; Indicação nº 
096/19, de 28/03/19, da Deputada Ione Pedroso ao Governo do Estado, 
solicitando a necessidade de designar Delegado para atender a delegacia 
do Município de Amajarí; Indicação nº 097/19, de 22/03/19, da Deputada 
Catarina Guerra ao Governo do Estado, solicitando que seja verificada a 
necessidade de implantação de Ensino Médio para jovens e adultos aos 
moradores da Vila Paricarica do Baixo Rio Branco – Caracaraí; Indicação 
nº 098/19, de 28/03/19, da Deputada Catarina Guerra ao Governo do 
Estado, solicitando que seja reformada a Escola de Música de Roraima; 
Indicação nº 099/19, de 26/03/19, de autoria da Deputada Catarina 
Guerra, encaminhada ao Governo do Estado, solicitando a conclusão 
da reforma da Feira do Passarão; Indicação nº 100/19, de 15/03/19, do 
Deputado Eder Lourinho ao Governo do Estado, solicitando serviços de 
aterro em um trecho de baixão na vicinal 07 – Município de Caroebe; 
Memorando nº 035/19, de 26/03/19, de autoria da Deputada Tayla Peres, 
justificando sua ausência às sessões plenárias nos dias 26, 27 e 28 de 
março do corrente ano; Memorando nº 064/19, de 27/03/19, de autoria 
da Deputada Lenir Rodrigues, justificando sua ausência à sessão plenária 
de 27 de março do corrente ano; Memorando nº 038/19, de 27/03/19, 
de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência à 
sessão plenária de 28 de março do corrente ano; Memorando nº 067/19, 
de 28/03/19, de autoria da Deputada Lenir Rodrigues, justificando sua 
ausência à sessão plenária de 28 de março do corrente ano; Memorando nº 
043/19, de 03/04/19, de autoria do Deputado Marcelo Cabral, justificando 
sua ausência à sessão plenária de 04 de abril do corrente ano; Proposta 
de Emenda Constitucional nº 004/19, que “Dá nova redação a alínea 
“a” e alínea “m” do inciso X, do artigo 77 da Constituição do Estado de 
Roraima.

 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Solicito ao Senhor 

Primeiro-Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
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RESOLUÇÃO Nº 0152/2019 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Convalidar o afastamento do servidor PEDRO 
MARDEM SOUZA FELIX, matrícula 11588, que viajou ao Município de 
São João de Baliza/RR, no dia 11.04.2019, com retorno no mesmo dia, para 
realizar serviço deste Poder, sem ônus de diárias para Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0153/2019 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Convalidar o afastamento do servidor RAIMUNDO 
SANTOS DE MELO matrícula 19443, que viajou ao Município de 
Mucajaí/RR, no dia 12.04.2019, com retorno no mesmo dia, para realizar 
serviço deste Poder, sem ônus de diárias para Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral

     
RESOLUÇÃO Nº 0154/2019 

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

RESOLVE
Art.1° Convalidar o afastamento do servidor JAIME MATIAS 

DE SOUZA JUNIOR matrícula 23216, que viajou ao Município de 
Mucajaí/RR, no dia 15.04.2019, com retorno no mesmo dia, para realizar 
serviço deste Poder, sem ônus de diárias para Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral

  

EXTRATOS DE CONTRATO
EXTRATO DE RESCISÃO CONTRATUAL

PROCESSO N.º: 304/2017
CONTRATO N.º: 023/2017
OBJETO: RESCISÃO UNILATERAL DO CONTRATO, A CONTAR 
DE 29/11/2018, CONFORME DISPÕES NO ART. 79, I, C/C ART. 78, 
XII, DA LEI Nº 8.666/93 E PREVISTO NO ITEM 8.1 DA CLÁUSULA 
OITAVA DO CONTRATO.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ Nº: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: MARIA DE LOURDES PINHEIRO
CPF Nº: 225.388.282-87
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações posteriores
DATA DA ASSINATURA DA RESCISÃO: 29/11/2018

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 3772/2019-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  WENDELL MARTINS DE ALBUQUERQUE, 

CPF: 641.859.232-87, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar Militar III 
CM-14, 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 surte efeitos a partir de 15 de abril de 2019.
Boa vista - RR, 16 de abril de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÕES
ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0140/2019

A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 0140/2019 publicada no diário da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima, Edição nº 2970 no dia 11 de abril de 2019.
Onde se lê: saindo no dia 15.04.2019, com retorno no dia 19.04.2019,
Leia-se: saindo no dia 15.04.2019, com retorno no mesmo dia,

Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0148/2019         
 A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.

RESOLVE
Art.1° DESIGNAR O servidor Guilherme da Mata José 

(Membro), matrícula 14610, em substituição ao servidor Daniel Bastos 
da Silva, matrícula 15781, para fazer parte da Comissão que analisará a 
execução de Cursos pela Escola do Legislativo – ESCOLEGIS/ALE/RR, por 
meio do Processo de Sindicância nº. 0433/2019, no prazo de 30 (trinta) dias.

Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral

RESOLUÇÃO Nº 0149/2019 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Autorizar o afastamento do servidor JOSÉ FÁBIO DE 
SOUSA POLICARPO matricula n° 20830, para viajar ao Município de 
Mucajaí/RR, saindo no dia 16.04.2019 com retorno no mesmo dia, para 
realizar serviço deste Poder, sem ônus de diárias para esta Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral

          
RESOLUÇÃO Nº 0150/2019 

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

RESOLVE
Art.1° Autorizar o afastamento dos servidores abaixo 

relacionados, que viajaram para o município de Bonfim/RR, saindo no 
dia 16.04.2019 com retorno no mesmo dia, para a realização do Projeto 
CHAME, sem ônus de diárias para esta Casa Legislativa.

NOME MATRÍCULA

BRUNA SHOUSSENS SILVEIRA DE MONTEIRO 20.024

JOAQUIM CUNHA NOGUEIRA 22.318

JULIANA CASTELO BRANCO GOMES 22.926

MARCELA CRUZ DO NASCIMENTO 20.034

RAIMUNDA ELIZABETE BRITO GONÇALVES 17.966

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.
MARCELO DE LIMA LOPES

Superintendente Geral
  

RESOLUÇÃO Nº 0151/2019 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Convalidar o afastamento do servidor JOSÉ FÁBIO 
DE SOUSA POLICARPO, matrícula 20830, que viajou ao Município 
de Alto Alegre/RR, no dia 11.04.2019, com retorno no mesmo dia, para 
realizar serviço deste Poder, sem ônus de diárias para Casa Legislativa.

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.

MARCELO DE LIMA LOPES
Superintendente Geral
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RESOLUÇÃO Nº 3777/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JACIR CORDEIRO DA COSTA NETO, 

matrícula 22242, CPF: 014.161.212-69, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3778/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JANE KELLY LIRA COSTA MARTINS, 

matrícula 21257, CPF: 777.917.202-30, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3779/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear AMANDA MARQUES SERVALHO DE 

OLIVEIRA, CPF: 665.208.782-00, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3780/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ANDERSON DE ARAUJO ALVES, CPF: 

645.860.902-78, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3773/2019-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 LEILA FERNANDES TAVARES, matrícula 

11296, CPF: 684.046.032-00, do Cargo Comissionado de Assessora 
Parlamentar Militar III CM-14, 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 surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR, 16 de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3774/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ADSON DENIS BATISTA SILVA, 

matrícula 22230, CPF: 109.982.714-03, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar  FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3775/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ANDRIA BONFIM DE LIMA, matrícula 

22234, CPF: 862.348.542-49, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3776/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ANNA DANIELLE DE SANTANA 

SARAIVA, matrícula 22233, CPF: 848.482.602-30, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessora Parlamentar FS-7, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
40/16 de 22 de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 
2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 3785/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JACYARIA DA LUZ RAMOS, CPF: 

025.278.562-25, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessora Parlamentar Regional  FSR-2, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3786/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JHENNYFER KARYNNE MINEIRO 

SILVA, CPF: 003.076.142-55, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3787/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOELMA RIBEIRO OLIVEIRA, CPF: 

910.145.652-00, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessora Parlamentar Regional FSR-2, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3788/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOSE VALDEIR BATISTA DOS SANTOS, 

CPF: 303.500.504-49, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3781/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ASSIS PEDROSO, CPF: 446.369.892-

87, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 
29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3782/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear EDNALDO RODRIGUES DE SOUZA, 

CPF: 392.995.384-68, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3783/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear FRANCISCO AMORIM DA SILVAS, 

CPF: 171.979.022-15, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretário Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3784/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JACKELLINI NAIARA ALMEIDA 

RAMOS, CPF: 964.929.612-34, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessora Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 3793/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear RAFAELLA SALVADOR DOS SANTOS, 

CPF: 017.732.852-54, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3794/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear RICHARDSON JINNI SANTOS SOARES, 

CPF: 382.859.752-15, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-6, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3795/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SANDRA ELENA DE SOUZA FLORES, 

CPF: 948.254.912-00, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3796/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SAYMON VITOR SILVA CORREA, CPF: 

035.577.472-04, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3789/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARCIA SORIANO GUEDES, CPF: 

610.931.732-20, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3790/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MARIA DAS GRACAS FERREIRA 

SOUSA, CPF: 444.768.173-00, para exercer o Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3791/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MATHEUS PAES PEREIRA, CPF: 

033.123.272-37, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3792/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear MAXWELL DA SILVA, CPF: 632.341.142-

34, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de Assessor 
Parlamentar Regional FSR-2, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 3801/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar STEFFANY PEREIRA DA SILVA, 

matrícula 22930, CPF: 025.871.192-27, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar Regional  FSR-1, integrante do Quadro 
de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3802/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear JOAO VITOR GARCIA DE LIMA, CPF: 

034.636.092-74, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-1, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3803/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear KAROLINA MARREIRO ARAUJO DE 

SOUZA, CPF: 887.414.942-53, para exercer o Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessora Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3804/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LARYSSA MARIA PRUDENTE BRITO, 

CPF: 018.851.782-04, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3797/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SHIRLEY SUELY LEITE DA SILVA, 

CPF: 455.645.232-53, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretária Parlamentar FS-9, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3798/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SILIVANIO RODRIGUES MESSIAS, CPF: 

813.979.682-49, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de 
Assessor Parlamentar Regional FSR-2, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3799/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear SILVANDIRA MARQUES DE OLIVEIRA, 

CPF: 201.096.522-15, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3800/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KEITYANNE NASCIMENTO BRITO, 

matrícula 23021, CPF: 710.238.102-63, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessora Parlamentar  FS-7, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 3809/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear QUEFREN DE PAIVA LUSTOSA, CPF: 

519.889.332-34, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete de Assessor 
Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro de 2016, e publicada no 
Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3810/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações, considerando a ausência do ato de exoneração, e em 
consonância ao Princípio Administrativo da Autotutela e a Súmula 473 
do STF,

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KAROLINA MARREIRO ARAUJO DE 

SOUZA, matrícula 17089, CPF: 887.414.942-53, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Secretária Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 de 03 
de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de 
maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2016.

Boa vista - RR, 16 de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3811/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso 
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD 
e suas alterações, considerando a ausência do ato de nomeação, e em 
consonância ao Princípio Administrativo da Autotutela e a Súmula 473 
do STF,

RESOLVE:
Art. 1º Nomear KAROLINA MARREIRO ARAUJO DE 

SOUZA, matrícula 17089, CPF: 887.414.942-53, para exercer o Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessora Parlamentar Regional FSR-1, integrante 
do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 008/09 
de 03 de março de 2009, e sua alteração constante na Resolução 002/16 de 18 de 
maio de 2016, publicada no Diário da ALE nº 2285 de 20.05.2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2016.

Boa vista - RR,16 de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3812/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder o usufruto das férias do (a) servidor (a), 

LUIS FERNANDO LIMA PEREIRA, matrícula nº 19278, no período 
de 16/04/2019 a 25/04/2019, referente ao exercício de 2019.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 16 de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3805/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear OTAVIO HENRIQUE CESAR SAMPAIO, 

CPF: 515.454.892-20, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3806/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear THALLYS MENDES DOS SANTOS REIS, 

CPF: 016.997.562-28, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3807/2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JOUBERTH OLIVEIRA 

ALBUQUERQUE, matrícula 22514, CPF: 917.586.742-15, do Cargo 
Comissionado em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-6, integrante do 
Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 
40/16 de 22 de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 
2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 31 de março de 
2019.

Boa vista - RR,16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 3808 /2019-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear LEANDRO DA CRUZ PEREIRA, CPF: 

048.266.072-45, para exercer o Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  16  de abril de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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