
1BOA VISTA, 07 DE MAIO DE 2019 DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 2985

8ª LEGISLATURA    |    57º PERÍODO LEGISLATIVO

Boa Vista-RR, 07 de Maio de 2019.
Edição 2985    |   Páginas: 10

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 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 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 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 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 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

RESOLUÇÃO

RESOLUÇÃO Nº 027/19
Cria Comissão de Servidores para 
analisar e elaborar relatório sobre o 
Regimento Interno desta Casa.

 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições e em 
conformidade com o art. 20, do Regimento Interno deste Poder, promulga a 
seguinte Resolução:
 Art. 1º Fica criada Comissão de servidores para analisar 
possíveis inconsistências e elaborar relatório sobre a necessidade de 
revisão do Regimento Interno desta Casa, bem como apresentar propostas 
de melhoria.

Art. 2º Fica esta Comissão composta pelos seguintes servidores:
I- Alcidino Vieira Junior;
II- Antonio Ramos Ferreira;
III- Gizelda Pinheiro de Barros;
IV- Iandara Regina Carneiro Sampaio;
V- Jardel Souza Silva;
VI- Laíze Nascimento Pimentel; 
VII- Marcia Brito Wanderley;
VIII- Mariano Borges de Faria;
IX – Virgínia Evangelista de Oliveira.

 Art. 3º A Comissão a que se refere o art. 1º tem o prazo para 
funcionamento de 60 (sessenta) dias.

Art. 4º - Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 29 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
Deputado Estadual MARCELO CABRAL

2º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTA

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 
QUINQUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
OITAVA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas e trinta e sete minutos do dia vinte e cinco de abril de dois 
mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima septingentésima quinquagésima segunda 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 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, discussão e 
votação, em primeiro turno, da 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 e 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 
098/18, que “isenta do pagamento de qualquer tipo de taxa os idosos 
maiores de 60 anos, na participação de eventos”, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 031/18, que “dispõe sobre o abono 
de falta ao trabalho de pais e responsáveis por alunos, para participação 
de reuniões oficializadas no calendário escolar”, de autoria da deputada 
Aurelina Medeiros. Em seguida, o Senhor Presidente informou que, por 
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parabenizou os trabalhadores pela passagem do seu dia, destacando a 
importância de cada um na caminhada para a reconstrução de Roraima. 
O senhor Deputado Gabriel Picanço também prestou homenagem 
ao dia do trabalhador. Em seguida, lembrou das preocupações do 
ex-deputado Izaías Maia com os problemas energéticos no estado, 
destacando que as previsões estão se concretizando e hoje Roraima 
sofre com o caos energético, com racionamentos diários de energia, 
contrariando as declarações do Senador Romero Jucá ao afirmar de 
que as termoelétricas sustentariam a demanda do estado. Finalizou 
destacando a importância da realização da audiência pública do sistema 
energético, com a participação dos representantes do Parlamento 
Amazônico e o Presidente da UNALE, afim de discutirem propostas 
a serem apresentadas ao Governo Federal. O Senhor Presidente, 
reportando-se ao deputado Gabriel Picanço, atribuiu ao Senador 
Romero Jucá a responsabilidade pelo caos energético de Roraima, bem 
como manifestou-se favorável à participação dos representantes do 
Parlamento Amazônico e do Presidente da UNALE na audiência pública 
do sistema energético. A Senhora Deputada Ione Pedroso parabenizou 
as mulheres pela passagem do Dia Nacional da Mulher, enfatizando que 
todos os dias são de luta por mais igualdade, mais justiça e respeito. O 
Senhor Deputado Renato Silva parabenizou as mulheres em nome da 
sua esposa, das deputadas e das servidoras desta Casa pela passagem 
do Dia Nacional da Mulher e também aos trabalhadores pela passagem 
do seu dia. Finalizou informando aos membros da Comissão de 
Transportes e Obras que o Secretário de Obras confirmou sua presença 
na reunião que acontecerá às 11 horas, nesta Casa. A Senhora Deputada 
Betânia Medeiros parabenizou, em nome da Comissão da Mulher, 
as mulheres e os trabalhadores pela passagem do seu dia. Finalizou 
destacando a participação dos deputados na reunião da UNALE, onde 
foram discutidos assuntos de suma importância para o desenvolvimento 
do estado. O Senhor Deputado Neto Loureiro parabenizou os 
trabalhadores e as mulheres pela passagem do seu dia. Finalizou 
parabenizando o senhor Deputado Jeferson Alves pela iniciativa da 
audiência pública que será realizada no dia 24 de maio, desejando que 
dessa audiência se retire alguma solução para o problema energético do 
estado. O Senhor Deputado Soldado Sampaio convidou os membros 
da Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência para 
reunião após a Sessão, para deliberar sobre os projetos que tramitam na 
Comissão. Finalizou parabenizando as mulheres e os trabalhadores pela 
passagem do seu dia. O Senhor Deputado Renan Filho parabenizou as 
mulheres, em nome da deputada Ione, e os trabalhadores pela passagem 
do seu dia. Finalizou parabenizando o senhor Deputado Jeferson Alves 
pela iniciativa da audiência pública para tratar do problema energético 
do estado, desejando que dela saiam soluções para sanar essa crise 
energética em Roraima. E, não havendo mais nada a tratar, às dez 
horas e vinte e dois minutos, o senhor Presidente encerrou a Sessão e 
convocou outra para o dia 2 de maio, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os senhores Deputados: Angela A. Portella, 
Aurelina Medeiros, Betânia Medeiros, Catarina Guerra, Chico 
Mozart, Coronel Chagas, 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.

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA

ATA DA 2751ª SESSÃO, EM 24 DE ABRIL DE 2019
57º PERÍODO LEGISLATIVO DA 8ª LEGISLATURA

=   ORDINÁRIA   =
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO JEFERSON ALVES

(Em exercício)
 Às nove horas e quarenta e cinco minutos do dia vinte e quatro 
de abril de dois mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-
se a segunda milésima septingentésima quinquagésima primeira Sessão 
Ordinária do quinquagésimo sétimo Período Legislativo da oitava 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves - Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à verificação de quórum.
 A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – Há quórum 
regimental, Senhor Presidente.
 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.
 A Senhora Segunda-Secretária Lenir Rodrigues - (Lida a Ata).

falta de quórum regimental para deliberação das matérias, a pauta da 
Ordem do Dia foi transferida para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O Senhor Deputado Evangelista Siqueira convidou os 
membros da Comissão de Educação, Desporto e Lazer para reunião, 
após a Sessão. A Senhora Deputada Lenir Rodrigues agradeceu aos 
deputados Renato Silva, Catarina Guerra, Ione Pedroso, Betânia 
Medeiros e Renan Filho pela participação na Audiência Pública realizada 
neste Poder, no último dia 24, para tratar sobre políticas indigenistas 
no estado. Agradeceu também a equipe de servidores que deu suporte 
para a realização do evento. E, não havendo mais nada a tratar, às nove 
horas e cinquenta minutos, o senhor Presidente encerrou a Sessão e 
convocou outra para o dia 30 de abril, à hora regimental. Registraram 
presença, no painel, os senhores Deputados: Catarina Guerra, Coronel 
Chagas, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, Jeferson Alves, Lenir 
Rodrigues, Neto Loureiro, Odilon Filho, Renan Filho, Renato Silva 
e Tayla Peres.

ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 
QUINQUAGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 
QUINQUAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO LEGISLATIVO DA 
OITAVA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 
ESTADO DE RORAIMA
Às nove horas e quarenta e um minutos do dia trinta de abril de dois 
mil e dezenove, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda 
milésima septingentésima quinquagésima terceira 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 Odilon Filho declarou aberta 
a Sessão e 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, Deputado 
Chico Mozart, a leitura dos documentos constantes no Expediente. 
GRANDE EXPEDIENTE: O Senhor Deputado Renato Silva iniciou 
informando que, em visita ao município de Pacaraima, constatou que 
aquela fronteira nunca esteve fechada, pois existe uma estrada que 
dá acesso a Santa Elena, onde o Exército venezuelano está fazendo 
barreira e cobrando cinquenta reais por pessoa, facilitando a entrada 
de bandidos naquele município. Continuando, manifestou preocupação 
com a situação dos moradores de Pacaraima, pois a cada semana morre 
um por conta da violência que se instalou, aterrorizando a população e 
obrigando-a a vender suas casas.  De acordo com o Senhor Deputado, o 
Governo Federal deveria arcar com a responsabilidade do caos migratório 
no estado, destinar recursos para construção de mais hospitais, escolas, 
uma vez que a população roraimense está sendo penalizada. Mas as 
autoridades competentes não tomam nenhuma providência. Segundo 
o senhor Parlamentar, o Exército Brasileiro está de braços cruzados, 
vendo os brasileiros serem sacrificados e não toma nenhuma atitude, 
numa clara demonstração de que alguém do alto escalão daquela 
instituição está se beneficiando com a migração venezuelana. Finalizou 
destacando que o Governo Federal não tem dado nenhum apoio para 
Roraima, logo, nenhum governo vai conseguir administrar o estado com 
essa quantidade de migrantes e, na sua opinião, a solução seria priorizar 
os brasileiros nos atendimentos públicos, deixando para os estrangeiros 
apenas as vagas remanescentes. ORDEM DO DIA: O senhor Presidente 
Jeferson Alves anunciou, para a pauta da Ordem do Dia, discussão e 
votação, em primeiro turno, da 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. E 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 
098/17, que “isenta do pagamento de qualquer tipo de taxa os idosos 
maiores de 60 anos, na participação de eventos”, de autoria do Deputado 
Marcelo Cabral; Projeto de Lei nº 031/18, que “dispõe sobre o abono 
de falta ao trabalho de pais e responsáveis por alunos, para participação 
de reuniões oficializadas no calendário escolar”, de autoria da Deputada 
Aurelina Medeiros. Em seguida, o senhor Presidente informou que, por 
falta de quórum regimental para deliberação das matérias, a pauta da 
Ordem do Dia foi transferida para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES 
PESSOAIS: O Senhor Presidente, em nome dos servidores deste Poder, 
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Memorando nº 049/19, de 16/04/19, de autoria do Deputado Marcelo 
Cabral, justificando sua ausência à sessão ordinária do dia 17 de abril 
do corrente ano; Memorando nº 033/19, de 16/04/19, de autoria do 
Deputado Jorge Everton, justificando sua ausência no Expediente 
Parlamentar do Plenário desta Casa Legislativa, no período de 17 a 
22 de abril do corrente ano; Memorando nº 18/19, de 17/04/2019, de 
autoria do Deputado Eder Lourinho, justificando sua ausência na sessão 
plenária do dia 09 de abril do corrente ano; Memorando nº 09/19, de 
17/04/19, de autoria da Deputada Angela Á. Portella, justificando 
sua ausência à sessão plenária do dia 17 de abril do corrente ano; 
Memorando nº 060/19, de 17/04/19, de autoria do Deputado Nilton 
Sindpol, justificando sua ausência à sessão plenária do dia 17 de abril 
do corrente ano; Memorando nº 067/19, de 22/04/19, de autoria da 
Deputada Ione Pedroso, justificando sua ausência às sessões ordinárias 
dos dias 16 e 17 de abril do corrente ano. 
 Era o que constava no Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Solicito à Senhora 
Primeira-Secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para 
o Grande Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – 
Senhor Presidente há dois oradores inscritos para o Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhoras e 
senhores, bom dia! Senhor Presidente dos trabalhos desta Sessão 
Plenária, Deputado Jeferson, meus caros colegas, a todos que estão 
aqui também nos acompanhando pessoalmente nesse plenário e aqueles 
que nos acompanham através da TV Assembleia, do facebook, aos 
profissionais dos meios de comunicação, a todos o nosso bom dia. 
Minha cara Deputada Aurelina, neste ano de dois mil e dezenove estou 
fazendo trinta anos de Roraima. Vim do Rio Grande do Sul, em busca 
de trabalho, em busca de oportunidades e vim para cá para prestar 
concurso para Oficial da Polícia Militar em 1989. Por que faço esse 
preâmbulo no meu pronunciamento? Vocês já vão entender. Naquela 
época, Deputado Renato, para estudar à noite para poder passar no 
concurso público, todas as noites eu tinha que acender velas, porque 
todos os bairros da cidade passavam por um racionamento de quatro 
horas seguidas, depois, as outras quatro horas, eram outros bairros, 
de forma que, durante o dia de vinte e quatro horas, todos os bairros 
tinham quatro horas de racionamento. Aquele bairro que pegava o 
racionamento pela parte da manhã, naquele dia eram os beneficiados, 
porque à noite teriam um sono tranquilo. Porém, no outro dia invertiam 
e eles tinham quatro horas de racionamento, à noite. Eu me lembro 
do sofrimento que era: eu cercava a minha mesa de estudos com as 
apostilas e velas para poder estudar e passar no concurso. 
 Eu faço essa busca na minha memória, porque nós 
estamos prestes a passar por isso aqui no Estado, Deputado Jeferson. 
Vossa Excelência ontem usou a tribuna com bastante propriedade e eu 
não poderia também deixar de trazer o meu pensamento sobre isso. 
Eu me recordo que todos nós sabemos que nosso sistema elétrico é 
precário há muito tempo. Tivemos no final dos anos noventa, início 
do ano dois mil, a chegada da energia de Guri, lá ainda no Governo 
Neudo Campos, no Governo Fernando Henrique Cardoso. Nós tivemos 
a felicidade de ver a energia de Guri chegando ao nosso Estado e 
trazendo um alento. Por muitos e muitos anos não tivemos problemas, 
mas o Estado cresceu, a nossa população, que era pouco mais de 
duzentos mil habitantes, hoje são cerca de seiscentos e cinquenta mil 
habitantes, muitas cidades, muitas vilas, prédios, enfim, a cidade que 
tinha pouco mais de trinta bairros, hoje tem cerca de sessenta bairros, 
ou seja, houve uma demanda crescente de consumo de energia elétrica. 
Ao mesmo passo, o sistema na Venezuela, no complexo de Guri, foi se 
deteriorando ao longo desses anos. Roraima vivia de termoelétricas, 
mas, com a chegada de Guri, se resolveu o problema por um período. 
Com a deterioração na Venezuela, foi necessária a instalação de um 
novo parque térmico aqui, que foi todo montado, porque no antigo, as 
máquinas já não eram suficientes para atender uma queda de energia 
do complexo de Guri. As máquinas já não respondiam à necessidade da 
população. 
 Esse novo parque, Deputado Gabriel, veio para 
dar sustentação às perdas de energia de Guri. Até que chegou ao 
ponto agora, no dia oito de março deste ano, da suspensão total do 
fornecimento de energia elétrica da Venezuela. Foram os problemas 
que todos nós sabemos: problemas técnicos, problemas políticos e 
econômicos que acontecem na Venezuela. Com isso, o parque térmico 
que foi instalado apenas para resolver quedas habituais, passou a ser 
a única fonte de energia elétrica. Pois, em razão disso, nós estamos 
passando a ter racionamento de energia. A matéria hoje da Folha já vem 
trazendo essa informação, coisa que o Deputado Jeferson falou ontem. 

 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Em discussão a Ata 
da Sessão anterior. 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 à Senhora Primeira-Secretária que proceda à leitura 
a do Expediente.
 A Senhora Primeira-Secretaria Catarina Guerra – 
Senhor Presidente, o Expediente consta do seguinte: RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Proposta de Moção de Aplausos nº 028/19, de 
22/04/19, de autoria do Deputado Estadual Eder Lourinho, aos 100 
anos do Rádio no Brasil, comemorado dia 06 de abril; Requerimento nº 
041/19, de 04/04/19, de autoria do Deputado Gabriel Picanço e outros, 
que requerem a instauração de severo procedimento investigatório, 
mediante à criação de Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI; 
Indicação nº 182/19, de 12/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo 
do Estado, solicitando que sejam providenciados materiais de limpeza 
e manutenção das ambulâncias do Hospital de Caracaraí, no município 
de Caracaraí/RR; Indicação nº 183/19, de 15/04/19, da Deputada 
Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção da Escola 
Estadual Euclides da Cunha, município de Boa Vista/RR; Indicação nº 
184/19, de 15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, 
solicitando manutenção da Escola Estadual Professora Francisca Élzica 
de Souza Coelho, município de Boa Vista/RR; Indicação nº 185/19, de 
15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
manutenção da Escola Estadual Caranã, município de Boa Vista/
RR; Indicação nº 186/19, de 15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao 
Governo do Estado, solicitando manutenção da Escola Estadual Jesus 
de Nazareno de Souza Cruz, município de Boa Vista/RR; Indicação 
nº 187/19, de 15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do 
Estado, solicitando manutenção da Escola Estadual Professor Antônio 
Ferreira de Souza, município de Boa Vista/RR; Indicação nº 188/19, de 
15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando 
manutenção da Escola Estadual Mário David Andreazza, município 
de Boa Vista/RR; Indicação nº 189/2019, de 15/04/2019, de autoria 
da Deputada Tayla Peres, encaminhando ao Governo do Estado, 
solicitando manutenção da Escola Estadual Professor Camilo Dias, 
município de Boa Vista/RR; Indicação nº 190/19, de 15/04/19, da 
Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, solicitando manutenção 
da Escola Estadual Buriti, município de Boa Vista/RR; Indicação nº 
191/19, de 15/04/19, da Deputada Tayla Peres ao Governo do Estado, 
solicitando manutenção da Escola Estadual Girassol, município de Boa 
Vista/RR; Indicação nº 192/19, de 15/04/19, da Deputada Tayla Peres 
ao Governo do Estado, solicitando manutenção da Escola Estadual 
Professora Coema Souto Maior Nogueira, município de Boa Vista/
RR; Indicação nº 193/19, de 17/04/19, do Deputado Soldado Sampaio 
ao Excelentíssimo Senhor Secretário de Infraestrutura do Estado de 
Roraima, solicitando recuperação das vicinais do Polo Produtivo São 
Silvestre, no município de Alto Alegre, com os processos de abertura, 
raspagem, piçarramento e compactação, totalizando aproximadamente 
22 km de extensão, conforme normas de engenharia aplicáveis ao 
caso; Indicação nº 194/19, de 09/04/19, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado, solicitando construção da ponte de 20 metros 
sobre o igarapé do Maracanã, próximo a Comunidade Indígena 
Ticoça, localizada no município de Uiramutã/RR; Indicação nº 
195/19, de 12/04/19, da Deputada Lenir Rodrigues ao Governo do 
Estado, solicitando reforma da Escola Estadual Professor Severino 
Gonçalo Severino Gomes Cavalcante, município de Boa Vista/RR; 
Indicação nº 196/19, de 09/04/19, da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, solicitando construção da ponte de 50 metros, 
localizada sobre o Igarapé Jamari, próximo à entrada da Comunidade 
Indígena Jawarizinho, município de Normandia/RR; Indicação nº 
197/19, de 16/04/19, da Deputada Lenir Rodrigues ao Governo do 
Estado, solicitando reforma e ampliação da Escola Estadual Indígena 
Artur Pinto da Silva, localizada na Comunidade Nova Esperança – 
município de Pacaraima/RR; Indicação nº 198/19, de 09/04/19, da 
Deputada Lenir Rodrigues ao Governo do Estado, solicitando reforma 
e ampliação da Escola Estadual Indígena Santa Mônica, localizada 
na Comunidade Indígena Camararém, município de Uiramutã/RR; 
Indicação nº 199/19, de 09/04/19 da Deputada Lenir Rodrigues ao 
Governo do Estado, solicitando construção da ponte de 10 metros, 
localizada entre as Comunidades Indígenas Pedra Branca, Enseada, 
Ticoça, sentido a Comunidade Maturuca, município de Uiramutã/
RR; Indicação nº 200/19, de 15/04/19, da Deputada Lenir Rodrigues 
ao Governo do Estado, solicitando reforma da quadra de esporte na 
Comunidade Água Fria – localizada no município de Uiramutã/RR; 
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 Então, eu quero me juntar a Vossa Excelência e dizer para 
Vossa Excelência que você está de parabéns por mais este alerta às 
autoridades, aos empresários que fornecem energia para o nosso 
Estado. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Deputado 
Gabriel, obrigado pela sua contribuição. É fato que a energia gerada 
pelas três usinas termoelétricas não é suficiente para atender à demanda 
de Roraima no horário de pico de consumo, tanto que também é fato 
que está havendo racionamento gradual e a situação vai piorar se nós 
não tomarmos providências. Nós, com certeza, vamos evoluir para 
termos, não por 15, 20, 30 minutos de queda de energia, mas 4, 5 horas, 
se não tomarmos providências, todos nós, todos os atores públicos do 
nosso Estado, todos os agentes públicos. Se nós perdemos a usina de 
Monte Cristo, se der uma pane, Deputada Aurelina, Roraima vamos 
ficar às escuras, até que cheguem peças aqui para reposição. A situação 
de Roraima é essa, não é uma situação boa, não há segurança, não há 
confiabilidade, não existe estabilidade no sistema e, por isso, entramos 
num processo de racionamento gradual, podendo até avançar nesse 
racionamento, caso algumas máquinas parem de funcionar ou precisem 
de manutenção. A situação é muito crítica.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol – 
Bom dia a todos, à imprensa e demais servidores da Casa, assim como 
às pessoas que se encontram no Plenário. Eu quero me juntar à sua 
fala, Deputado. Ontem nós falamos sobre o tema, o Deputado Jeferson 
usou a tribuna também, de uma forma sábia e inteligente, e eu quero 
só mais uma vez bater na tecla que nós precisamos sair do discurso, 
Deputado. Concordo 100% com seu posicionamento. Nós estivemos lá 
na Audiência Pública no Estado do Amazonas e eu acredito que, se não 
formos juntos ao Governo Federal, nós vamos ficar nesta ruminância 
aqui, e aí vai chegar o dia em que pode acontecer dessa usina dar uma 
pane geral e Roraima toda ficar no escuro. Então, a minha colaboração 
é justamente para que a gente vá ao Governo Federal. A gente ouve 
muitos discursos, mas, de concreto, a gente não tem nada e esse projeto 
do Linhão de Guri ou a produção de energia limpa, isso aí não vai 
acontecer em 02,03 anos não, se a gente não se debruçar sobre esse 
processo e a gente buscar equacionar todas essas variáveis, chamar 
todos os atores envolvidos para que a gente chegue num consenso. 
Quem está sofrendo somos nós. Ontem mesmo eu falei que, quando 
chega a conta de energia na casa de um cidadão e aí o Deputado Gabriel 
Picanço pediu um aparte e deu um exemplo concreto de um morador 
lá do interior, que paga 200 reais por mês de energia, tendo somente 
03 lâmpadas acessas. Tem gente que ganha um salário mínimo e está 
pagando 800 reais por mês na conta de energia, Deputado Chagas, 
justamente pela situação que nós nos encontramos. Desde 2008 que 
esta Casa fala, fala e não avança. Então, nós precisamos desatar os nós, 
cortar as amarras e, realmente, partir para a prática. Na minha análise, 
temos que ir a Brasília cobrar do Presidente e sair dos discursos, porque 
nós estamos tendo só discursos vazios e promessas não cumpridas e, 
mais uma vez, nós estamos batendo nesta tecla da questão da união, 
para que a gente chegue a um denominador comum, que é essa energia 
confiável, porque ela tem vários reflexos, entre eles a criação de 
empregos, que é um dos males que o estado de Roraima, hoje, padece. 
Então, era essa a nossa contribuição. Obrigado! 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua. - Obrigado, 
Deputado Nilton. Com a palavra a Deputada Aurelina.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Obrigada, Deputado. Eu fiquei aqui ouvindo, ouvi ontem o Jeferson e 
hoje eu ouvi você fazer referência que há 30 anos chegou em Roraima e 
eu fiquei lembrando que cheguei, aqui, no dia 01 de maio, faz 41 anos, é 
uma vida. Nesse tempo não tinha nem o bairro da liberdade, Deputado, 
não tinha o bairro Caçari, terminava o nosso caminho na antiga Gran 
Roraima e, naquele tempo, já tinha o racionamento de energia. Aí veio 
a luta do Cotingo, veio a luta do Bem-Querer e sempre nós estivemos 
em busca de soluções para a nossa questão energética. A questão 
indígena sempre veio por aí e continua até hoje, com a pessoa da justiça 
do Amazonas, que não deve nunca ter vindo a Roraima, achando que 
tem que interferir na margem da BR, que é terra indígena, quando as 
comunidades indígenas não querem isso. Você vai bem aqui no Samã, 
Deputada Lenir, e não tem energia, a 05 quilômetros da BR-174, no 
sentido Pacaraima. O que a gente viu, ao longo desses anos, é que onde 
se permitiu chegar foi com a Funai ou ONGs vinculadas, que cobravam 
dinheiro para passar energia no meio de terras indígenas e nós tivemos 
sem solução o Cotingo e Bem-Querer. Teve Jatapu, que está salvando 
um pouco o sul do Estado, porque lá não teve essa ingerência de dizer 
que estamos tomando ou alagando as terras indígenas e tirando o meio 
de vida das comunidades. Lá foi feita e é o que ainda está salvando 

As nossas fontes de geração hoje, são três: nós temos a termoelétrica 
do Monte Cristo, que é responsável pela geração de mais da metade da 
energia para o nosso Estado; temos a termoelétrica do Jardim Floresta 
e do Distrito Industrial. Nós consumimos em torno de cento e setenta e 
cinco megawatts. O Monte Cristo é responsável por noventa megawatts. 
 O que é que está acontecendo? Essas máquinas estão 
rodando vinte e quatro horas de forma ininterrupta, não há condições 
de dar manutenção, pois o sistema tem que rodar vinte e quatro horas. 
Com isso, na hora do pico de consumo, temos uma situação ruim de 
geração de energia em Roraima, que ocasiona o racionamento para dar 
uma folga reserva, para tentar suprir a necessidade total. Por isso é 
que estão acontecendo essas quedas de energia. Hoje a situação em 
Roraima é que nós passamos a depender, exclusivamente, da geração 
térmica dessas três usinas termoelétricas. Em razão disso, hão de sofrer 
um racionamento gradual em alguns bairros da cidade, o que já é de 
conhecimento de todos aqui. Estão fazendo rodízio, um dia um bairro, 
outro dia outro bairro. Eu estou vendo chegar a hora de voltarmos à 
década de oitenta, quando aqui muitos chegaram, como eu cheguei, e 
tinha de quatro a cinco horas de racionamento por bairro. A situação 
tende a piorar. Nós só temos como solução a construção urgente do 
Linhão de Tucuruí, que está aqui no Estado vizinho do Amazonas, mas 
isso não é coisa que se resolve em um ano, dois anos; é uma obra de 
dois a três anos. Nesse período, se nós ficarmos dependendo apenas 
das três termoelétricas, no momento que uma delas quebrar, Boa Vista/
Roraima vai ficar às escuras. 
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jeferson Alves. 
– Ontem, quando foi por volta das dezoito horas, a Empresa publicou 
uma nota e o G1 reproduziu, dizendo que a Empresa admite os cortes 
em horários de pico, mas nega racionamento de energia em Roraima. 
Então, assim, dia vinte e quatro de maio, vai acontecer uma audiência 
pública aqui nesta Casa, onde estaremos convidando o presidente da 
Roraima Energia a se fazer presente aqui, Deputada Aurelina, para 
que explique o cálculo. Se todos os dias o fornecimento de energia for 
interrompido em 1 e 2 horas, no final do mês deveria ter um abatimento 
na sua conta, mas a tarifa só aumenta. Então, ele tem que explicar esse 
cálculo, e dizer se há ou não racionamento de energia. Aqui no jornal 
ele diz que não há, mas, na realidade, não é o que enxergamos todos 
os dias. Então, Vossa Excelência está de parabéns. Essa é uma luta 
que Roraima já enfrenta há muitos anos. Vossa Excelência disse que 
chegou em Roraima há alguns anos, mas, eu nasci aqui e os problemas 
deste Estado são os mesmos de quando eu nasci. Parece que o estado 
ficou parado no tempo. Então, quero parabenizar Vossa Excelência e 
me somar ao seu pronunciamento para dizer que Roraima precisa, o 
mais rápido possível, sair dessa situação de estagnação. Parabéns!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Obrigado, 
Deputado Jeferson. Peço que incorporem seu aparte ao nosso 
pronunciamento. Deputado Gabriel.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço. 
– Obrigado, Deputado Chagas. Bom dia aos demais colegas da 
imprensa e aos nossos amigos que estão aqui. Deputado Jeferson, 
eles só trocaram o C pelo R, de corte para racionamento, não é isso? 
Eles só trocaram as letras, e dizer, Deputado Chagas, me juntando a 
Vossa Excelência, lembro que em 2014, nós tivemos audiência pública 
já com a empresa que tinha ganhado a licitação para trazer a energia 
de Manaus, oriunda de Tucuruí. Infelizmente, dentro dos órgãos 
ambientais, tem maus brasileiros que não gostam do desenvolvimento. 
Parece que para pessoas dessa natureza, quanto pior, melhor, e nós 
temos que expurgar isso do serviço público, principalmente dos órgãos 
que licenciam hidrelétricas, licenciam estrada, licenciam ferrovias, 
porque é uma necessidade do povo brasileiro e, Roraima, como bem 
disse Vossa Excelência, eu me lembro da passagem do Deputado Izaías 
Maia, que vinha anunciando que Roraima poderia entrar num colapso 
total. Como Vossa Excelência disse, as máquinas não podem parar para 
manutenção e, sem a manutenção, elas têm a vida útil muito curta. Ou 
fazem um racionamento longo para dar a manutenção necessária, ou ela 
vai ter um apagão total. Infelizmente, queremos pedir às autoridades 
e, principalmente, aos órgãos ambientais, que não dificultem a licença 
ambiental para trazer a energia de Manaus para cá. Licença ambiental, 
Deputado Chagas, em certas ocasiões, é uma mera formalidade. O que 
algumas torres que irão passar dentro da reserva indígena irão mexer 
no clima, irão mexer na natureza, irão mexer no meio ambiente? Isso 
é balela para ambientalista e me desculpe os órgãos ambientais, mas 
eu não concordo com isto. Lá já existe uma BR construída, lá já existe 
asfalto, não tem nada que vá mudar, Deputado Jeferson, a natureza ou o 
clima, não vai influenciar em nada, é mero atraso para que a gente fique 
na pendenga, infelizmente, só da termoelétrica. 
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responsabilidade vai ser de quem? Da Roraima Energia. Ela que tem 
a concessão, não adianta ficar botando a culpa em Guri e Tucuruí. Ela 
que segurou no pote, agora leve o pote com a força necessária e com 
capital econômico para fazer isso. Essa é nossa contribuição para o 
debate desse assunto e pedir que nessa Audiência Pública que vamos 
fazer dia 24, que a gente possa efetivamente, Deputado Jeferson, trazer 
essa questão para discussão. A Roraima Energia tem a concessão, ela 
adquiriu a Eletrobrás-Distribuidora e ela tem que levar energia. Como 
ela vai fazer isso? Ela vai ter que investir. Esse ponto tem que se trazer 
para a mesa dos debates no dia 24. Muito obrigado a todos!
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Convido a Senhora 
Deputada Catarina Guerra para assumir a Presidência.
 A Senhora Presidente Catarina Guerra – com a palavra o 
Senhor Deputado Jeferson Alves.
 O Senhor Deputado Jeferson Alves – Senhora Presidente, 
Senhoras e Senhores Deputados, senhores que acompanham pela TV 
Assembleia e facebook, senhoras e senhores.
 O que me traz a esta Tribuna, Senhora Presidente, é para 
comunicar que ontem estive participando de uma visita técnica 
juntamente com a Secretária do SETRABES. A convite da Secretária 
Tânia Soares, fui acompanhar, de perto, o trabalho que o Governo do 
Estado desenvolve ali no Parque de Exposição, a Ecoterapia, onde esse 
trabalho ainda não retornou às aulas devido a todo esse processo de 
crise, que já sabemos que o estado se encontra. Fomos acompanhar, 
de perto, e pedir para a secretária um aceleramento nesses dias, porque 
são 200 pessoas que precisam daquele tratamento e hoje não estão 
conseguindo fazer devido à falta de muitas coisas que tem acontecido 
ali dentro. Para vocês terem uma ideia, a areia usada para os cavalos 
passearem, andarem com essas pessoas tinha quinze anos que ela não 
era trocada. A secretária colocou trinta carradas de areia e retirou 
uma carrada e meia de poeira. Para você ter ideia do nível que estava, 
o alojamento estava todo sujo. Hoje está tudo revitalizado, areia 
trocada, oito cavalos que já não atendem à demanda, e essa foi uma 
das preocupações que eu questionei, porque com duzentas pessoas que 
usam o serviço, matriculadas, somente oito animais não tem condição 
de atender essa demanda. Eu sai de lá sensibilizado e fiz até um apelo 
aos outros colegas agora há pouco aqui na conversa, para que a gente 
possa ajudar mais efetivamente essa situação para quem precisa de um 
tratamento desses, pois para a família que precisa de um tratamento 
desses, é muito importante, Catarina, ter essa condição de levar 
o seu filho lá para esse tratamento. Ontem, uma mãezinha, que deu 
um depoimento lá, disse que, com seis meses que o filho dela iniciou 
essas aulas, ficou em pé pela primeira vez. Quem é pai e mãe sabe a 
dificuldade de ver um filho não poder andar, de se equilibrar. Então, 
faço esse apelo aos parlamentares para que a gente possa ajudar mais 
efetivamente e que o Governo do Estado possa, rapidamente, retomar 
essas aulas que são muito importantes para quem precisa. 
 Outra situação é a questão da distância. Para quem não tem 
um transporte é muito longe. Os usuários desse serviço são pessoas 
humildes, carentes, que, na maioria das vezes, não têm um transporte 
para levar seu filho de modo adequado. Então, a secretária Tânia está 
estudando a possibilidade de transferir esse centro para o parque Anauá. 
Isso vai requerer mais algum tempo ainda, porque vai ter que desmontar 
toda aquela estrutura, mas vai ficar um local mais centralizado e mais 
adequado, para que as pessoas que realmente precisam desse serviço 
tenham acesso com mais facilidade. Saindo de lá, fui também fazer uma 
visita com ela ao CSE. Nunca tinha ido ao CSE e eu fui lá a convite 
dela conhecer essa instalação e chegamos lá na hora da aula e eu pedi 
autorização da professora para ir conversar com alguns reeducandos. 
Eles me disseram que estavam há cinco meses sem sair do quarto. 
Muitos deles já tinham adquirido doenças de pele, uns com tuberculose 
e, com essa nova gestão, eles voltaram a sair no pátio novamente e, 
graças ao Exército Brasileiro, à Operação Acolhida, eles não passaram 
fome, porque esses meses o exército tem ajudado com doação, pois a 
situação lá andava muito difícil, muito feia e o exército tem sido esse 
parceiro. Eu quero, em nome do comandante da Operação Acolhida, 
fazer um agradecimento em público, que o exército tem ajudado o estado 
de Roraima nesse momento que o Estado passa, que é muito difícil, 
e, mantido aquela instituição ali com medicamentos e alimentos, para 
diminuir um pouco a situação crítica que se encontravam. Saindo de 
lá, a gente foi ao São Vicente, onde localiza-se o CSE 2, com quatorze 
reeducandos. Eu tive vendo ali que hoje eles produzem o artesanato e 
estão tentando se recuperar. Eu parto de um princípio de que todo ser 
humano merece ter uma segunda chance, desde que queira. Porque tem 
aquele que não quer se recuperar, tem aquele que quer viver na vida do 
crime e não tem jeito para ele, mas tem gente que quer ter uma segunda 

hoje, um pouco, é Jatapu. Essa luta nossa de 40 anos, nos fez ir a 
Brasília, Deputado Jeferson. Nós fomos tão bem recebidos e saímos de 
lá com a solução. Foi o Ministério Público, TJ, todo mundo, deputado, 
foi a Brasília. Nós fomos recebidos pelo Ministro das Minas e Energia e 
toda a sua equipe, que apresentou para a gente os detalhes. Nesse tempo 
era o Eduardo Braga, do Amazonas. Nós fomos recebidos pelo Temer 
que, em seguida, foi ser Presidente da República, que nos atalhou no 
caminho e disse: nem precisa ir, essa questão é minha, está resolvida. 
Naquele tempo você foi e a gente ouviu isso e continua até hoje do 
mesmo jeito, né? Se a gente for hoje a Brasília, nós vamos sair de lá 
com a solução, nós vamos resolver no segundo semestre. 
 Então, eu gostaria, Deputado Jeferson, que na audiência do 
dia 24 de maio, se estendesse o convite a Brasília, ao Ministério de 
Minas e Energia, para vir para cá nos ouvir, até porque a Boa Vista 
Energia, a Eletrobrás, ou quem quer que seja o responsável, não vai 
se furtar de vir à audiência, tendo alguém aqui da Presidência da 
República, e que a gente possa ter aqui, aquela resposta, no meio do 
povo, não no escritório do Ministro, que a gente vai lá e o cara vai 
dizer: olha, está tudo resolvido. Eu tenho esperança que se resolva, 
até porque a gente tem visto o comportamento do Governo Federal 
e tem sido realmente de tomar decisões, que nunca se esperou que 
fossem tomadas. Então, pode ocorrer. Eu acho que, ao invés de a gente 
ir a Brasília, devemos chamá-los aqui, para fazer dessa Audiência 
Pública um grande evento. Devemos chamar as pessoas de Brasília, 
do Ministério de Minas e Energia e discutir aqui olhando para o povo, 
porque o racionamento, eles arranjam um nome diferente para tudo. 
Agora, não é racionamento, é manutenção. Ainda ontem estava no 
jornal que vai faltar no Cantá, em Normandia, não sei aonde. Toda hora 
estão fazendo isso e não é racionamento, é manutenção, e precisa de 
manutenção mesmo, porque qualquer hora acontece um blecaute geral. 
Nós vamos ter problemas, isso é fato. Começou novamente a história 
do Cotingo e do Bem-Querer, que vai dar no mesmo. 
 A minha sugestão é aproveitar essa boa vontade, não de a 
gente ir a Brasília, porque lá nós vamos ser recebidos num gabinete 
muito bonito e nós vamos sair de lá e chegar aqui e dizer que o cara 
disse que no segundo semestre começava. A sugestão é chamá-los aqui. 
Aqui é o nosso território, é aqui que nós podemos dizer na frente da 
Boa Vista Energia que é mentira o que estão falando, que não é verdade 
o que estão dizendo, e qual a real situação. Então, se não tiver quem 
diga, eu vou dizer aqui. Acredito que tem que se puxar para cá essa 
discussão, que é onde está o problema. Obrigada, Deputado!
 O Senhor Deputado Coronel Chagas continua – Obrigado, 
Deputada Aurelina, sempre contribuindo para o debate e aperfeiçoando 
o nosso tema, o nosso assunto. Mas olha, gente, todos contribuem de 
uma forma ou outra com as sugestões e todas são importantes. Nós 
sabemos dos problemas por que passa a Venezuela para geração da 
energia de Guri. Nós sabemos os problemas que temos dentro do nosso 
país para avançar na construção de infraestrutura necessária em todos 
os estados decorrentes de demandas ambientais, demandas indígenas 
e vivemos num estado democrático de direito e temos que observar 
todos esses protocolos. Estamos avançando a passo de tartaruga e o 
povo roraimense está sofrendo. Mas, Deputada Aurelina, nós temos que 
olhar isso sob um outro viés. O que nós temos aqui? Nós tínhamos 
a Eletrobrás-Distribuidora, tendo a concessão da Aneel, do Ministério 
de Minas e Energia para distribuir essa energia, que foi adquirida por 
uma outra empresa, a Roraima Energia. Ela comprou essa concessão, 
comprou essa empresa, a Eletrobrás, e agora ela é a responsável, ela 
tem a concessão estatal, ela tem que distribuir energia. Se vai ser de 
Guri, se vai ser de Tucuruí ou se vai ser de usina termoelétrica, a nós 
não interessa. Nós queremos uma energia de qualidade, até porque 
estamos pagando a energia mais cara do Brasil e, quiçá, a mais cara 
do mundo. A Roraima Energia tem que colocar energia com qualidade 
e sem racionamento. Ela tem que tomar providências para fazer essa 
geração e essa distribuição, isso é claro! Como ela vai fazer? Se vai 
ser de Guri, de Tucuruí ou se vai ter que instalar mais termoelétricas, 
ao cidadão roraimense o que interessa é ter energia segura. Essa 
empresa se apresentou no leilão e adquiriu outra empresa e tem que 
fornecer energia. Quem não pode com o pote não segura na rodilha. 
Então, hoje, o responsável pela energia, pela geração e distribuição é 
a Roraima Energia. Ela que coloque de forma paliativa, até se resolver 
Guri, restabelecendo Brasil e Venezuela, ou de Tucuruí, se construindo, 
que se coloque mais geradores. Ah, vai ter mais investimento? Mas 
nós pagamos a energia mais cara do Brasil! Ela que coloque mais 
uma usina aqui, para que possa fazer manutenção dos equipamentos, 
porque, se não fizer isso, ou a de Monte Cristo, ou a do Jardim Floresta, 
ou a do Distrito Industrial, a qualquer momento, pode parar, e a 
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Todos os dias a gente se depara com um problema novo.  Hoje me deparei 
com a decisão de que a Justiça deu ganho de causa, para pagamento de 
férias dos professores que, há cinco anos, 1/3 das férias não é pago e a 
justiça diz que o Estado tem que pagar, de imediato, R$ 8.000.000,00. O 
processo de bloqueio dos recursos já se encontra em curso. Isso preocupa 
porque, se vier bloqueio de recursos, não se paga a folha dos outros 
servidores. Eu entendo e já se ganhou algumas ações nesse sentido, que 
você tem que pagar, é uma conta devida. Até assusta a gente em saber 
como não se pagou 1/3 de férias de professores durante todo esse tempo. 
A gente nem imagina que a Assembleia possa fiscalizar coisas desse tipo, 
pois se trata de rotina na administração. O que me preocupa é o bloqueio 
de recursos, porque para esse pagamento, esta Casa acabou de aprovar o 
Orçamento do Estado, não tem previsão orçamentária. E aí, o que o Estado 
vai fazer? Então, Deputado, essas são coisas que você se depara e não 
sabe o que fazer. É um direito, mas é um direito que sequer foi previsto 
em orçamento. Nós também não tínhamos como prever isso. O que mais 
me preocupa é que não é legal, eu acho, mas, existe a Procuradoria-Geral 
para isso, que se bloqueie recursos de folha ou recursos que não estão 
previstos no orçamento, para se pagar despesa. Então, temos que ter uma 
previsão orçamentária para isso. Obrigada!
 O Senhor Deputado Jeferson Alves continua – Tem razão, 
Deputada Aurelina. A preocupação é essa, pois, isso vai virar uma bola 
de neve, porque daqui dois ou três meses as contas vão estar bloqueadas 
novamente, o que vai nos levar a uma situação insustentável. A situação 
do Estado, hoje, não é uma situação fácil. Roraima, hoje, vive a sua 
pior crise. É um estado sem energia, sem geração de emprego e renda, 
onde o desemprego é muito grande na cidade. É um estado que não tem 
uma matriz econômica definida, é um estado que vive da economia 
do contracheque. Quando o governo paga o funcionalismo público, o 
dinheiro circula na cidade; se atrasa o pagamento, não tem dinheiro na 
cidade. Esta é a economia do estado de Roraima durante anos, por quê? 
Porque os governos que por aqui passaram não tiveram a preocupação 
de definir a matriz econômica deste Estado, que não tem outro caminho 
a não ser a produção. Roraima tem terra, tem água à vontade, tem sol à 
vontade, é o único estado do Brasil que tem 12 horas de sol por causa da 
sua localização, em cima da linha do Equador, mas, é um estado capenga 
financeiramente por falta de políticas voltadas à produção e à geração 
de emprego e renda. Então, está mais do que na hora deste governo que 
assumiu, que se diz que vem do setor produtivo, fazer que este estado 
aconteça e que possa voltar a crescer, gerando renda e receita, para que 
possa voltar a ter o poder de investimento e a população consiga sair 
dessa situação triste que se encontra hoje, de desemprego, de falta de 
saúde de qualidade e de tudo isso que sofremos no dia a dia. Obrigado!
 O Senhor Presidente Odilon Filho - Não havendo mais 
oradores inscritos para o Grande Expediente, passaremos para a Ordem 
do Dia, com discussão e votação, em primeiro turno, da 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. 
E 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 098/18, que “isenta do pagamento 
de qualquer tipo de taxa os idosos maiores de 60 anos na participação 
de eventos”, de autoria do Deputado Marcelo Cabral; e Proposta de 
Moção de Pesar nº 029/19, de autoria do Deputado Soldado Sampaio, 
aos familiares da Senhora Ângela Maria Barreiro Mendonça, cujo 
falecimento ocorreu no último dia 24.
 O Senhor Deputado Coronel Chagas pede Questão de 
Ordem. – Senhor Presidente, solicito que Vossa Excelência solicite 
verificação de quórum para que possamos avançar na Ordem do Dia.
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Solicito ao Senhor 
Primeiro-Secretário, que proceda à verificação de quórum.
 A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – Senhor 
Presidente, não há quórum regimental para deliberação das matérias. 
 O Senhor Presidente Jeferson Alves – Não havendo quórum 
regimental para apreciação das matérias, transfiro a pauta da Ordem do 
Dia para a próxima Sessão. Passaremos, então, para o Expediente de 
Explicações Pessoais.
 Não havendo nenhum deputado que queira fazer uso do 
Expediente de Explicações Pessoais, convido os membros da Comissão 
de Constituição, Justiça e Redação Final para reunião, após a Sessão.

chance e o estado tem que fazer por onde dar uma oportunidade para 
que essa pessoa possa voltar ao convívio na sociedade para que amanhã 
ele não volte a cometer os crimes que cometeu e possa ser um cidadão 
de bem. E, sai de lá muito feliz pelo fato de ver a esperança que tive 
ao conversar com eles e vendo a vontade que eles têm de voltar ao 
convívio da sociedade e ser uma pessoa do bem. Falaram: Eu estou 
aqui, Deputado, há oito meses, há um ano, um ano e meio e quero 
pagar o que eu fiz, o que eu cometi de errado, mas eu quero ter uma 
oportunidade de fazer uma faculdade, de terminar o ensino médio e 
ter oportunidade no mercado de trabalho. Então, aquilo ali me deixou 
muito entusiasmado em saber que o trabalho tem sido feito para que 
as pessoas possam se recuperar para voltar a conviver no meio da 
sociedade, de modo pacífico.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Renan Filho. – 
Deputado Jeferson, nós acompanhamos a secretária Tânia em uma visita 
também ao CSE. Ali o problema, Deputado, é de responsabilidade do 
estado. Não sei se informaram para o Senhor que ali foi assassinado 
um menor de quinze anos por uma facção rival. No momento em que o 
Estado aceita que duas facções tomem conta daquele sistema prisional 
para menores, aquilo já foge um pouco do controle. Eu conversei com 
uma interna e ela me disse que ali só chegam promessas, que eles estão 
com a estrutura toda quebrada e que já vieram políticos até em época de 
eleição e falaram que iam reformar. Eu falei para ela que estava faltando 
tudo porque eles mesmos quebraram, eles mesmo tocaram fogo. Ali é 
uma guerra entre um lado de uma facção e outra, que o estado não tem 
conseguido controlar. Eu acho que a segurança pública tem que olhar 
com mais atenção. Sou contra dividir facções, pelo contrário. Quem 
toma conta do sistema prisional é o Estado. Então tem de colocar junto 
mesmo, entendeu? Isso acontece em Fortaleza, onde o crime organizado 
dominava aquele estado e, no momento que juntaram e acabaram 
com isso, no momento em que o estado assumiu a responsabilidade, 
isso tudo passou. O Estado tem feito a parte dele, o exército está de 
parabéns. Se não fosse o exército, a gente nem saberia como aqueles 
internos estariam. Mas o que está faltando, hoje, é investimento dentro 
da segurança. É preciso contratar mais socioeducativos, contratar mais 
psicólogos, dando qualidade de trabalho para que aquilo ali não vire 
caldeirão. Hoje está calmo porque você foi no CSE 2, e só existe os dois 
porque eles separaram. Se colocar os dois ali no lugar que foi feito para 
ficarem as duas facções de detentos, aquilo ali vai virar um caldeirão. 
Então o estado tem que se responsabilizar, não tem que existir dois 
lados, tem que existir um lado só. Aquele Centro Sócioeducativo foi 
criado para atender as duas demandas e hoje o Estado tem um gasto a 
mais colocando uma facção em um lugar e outra facção em um outro 
bairro, que é no do São Vicente. Então, Já chegou a hora de acabar com 
isso. Não adianta o SETRABES fazer um belo trabalho e eu aproveito 
a oportunidade e parabenizo a secretária, que tem feito, com poucos 
recursos e muita ajuda de parceiros da iniciativa privada, um belo 
trabalho ali na SETRABES, mas não adianta tirar a responsabilidade 
do Estado para que dê segurança para que o CSE volte literalmente a 
tomar conta daqueles menores infratores. Obrigado!
 O Senhor Deputado Jeferson Alves continua - Deputado 
Renan, é pertinente sua colocação e essa é uma das preocupações que 
comentei com ela ontem. Não é justo, nem certo o estado bancar briga de 
facção. Ela, prontamente, me expôs as preocupações dela e me garantiu 
que, em curto prazo de tempo, vai acabar essa divisão, vai retornar 
aqueles quatorze que estão ali no São Vicente, para que possam estar no 
mesmo convívio, todos juntos. Na verdade, o estado não pode ter sua 
política de segurança pública interferida por facção criminosa. Você 
ver o exemplo da cadeia pública, da PAMC. Eram fugas todos os dias, 
todas as semanas tinha fuga. A partir do momento que a Força Nacional 
tomou conta do sistema prisional, você percebe que praticamente 
foram eliminadas essas fugas. Há quinze dias o Ministro da Justiça, 
Sérgio Moro, prorrogou por mais noventa dias a permanência da Força 
Nacional no estado de Roraima para que possa ajudar o estado a se 
recuperar e sair dessa crise em que nós vivemos. É de conhecimento 
de Vossa Excelência que o estado de Roraima vive como se fosse uma 
terra arrasada, um estado em que você tem que juntar os pedaços para 
poder pagar funcionário em dia, para não deixar de atender os serviços 
básicos. Conversando com a Deputada Lenir, há pouco, durante cinco 
anos não se pagou as férias dos professores. Eles entraram na justiça 
e ganharam a causa, que deu um valor de R$ 8.000.000,00. Tudo isso 
acarreta uma bola de neve. Não fizeram o dever de casa nos últimos 
anos, só fizeram jogar essa bola para baixo do tapete e nós sabíamos 
que uma hora essa bola iria estourar.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros. – 
Deputado Jeferson, nós estávamos falando sobre isso e até assusta a gente. 
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RESOLUÇÃO Nº 4261/2019-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 VANESSA RODRIGUES PINHEIRO, 

matrícula 22120, CPF: 031.654.582-19, para exercer o 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 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4262/2019-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  VICENTE  JOSEMAR  SARAIVA JUNIOR, 

matrícula 22761, CPF: 644.727.952-72, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial IV  CAL-4, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no 
DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4263/2019-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  VICENTE  JOSEMAR  SARAIVA JUNIOR, 

matrícula 22761, CPF: 644.727.952-72, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo Especial IV CAA-4, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,  6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4264/2019-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 VITOR SARAIVA DE MENEZES, 

matrícula 22522, CPF: 004.665.122-52, do 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, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

 E, não havendo mais nada a tratar, às dez horas e quarenta e 
cinco minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o dia 
vinte e cinco de abril, à hora regimental. 
 Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Betânia Medeiros, Catarina Guerra, Coronel 
Chagas, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, 
Ione Pedroso, Jeferson Alves, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, 
Neto Loureiro, Nilton Sindpol, Odilon Filho, Renan Filho, Renato 
Silva e Tayla Peres.

DAS COMISSÕES

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

COMISSÃO DE ÉTICA PARLAMENTAR
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 01/19

Convocamos os Senhores Parlamentares, Membros desta 
Comissão, Deputados: Odilon Filho, Angela Portella, Catarina Guerra 
e Lenir Rodrigues e as Suplentes: Ione Pedroso e Betânia Medeiros para 
reunião, com objetivo de tratar assuntos desta Comissão, no dia 07/05/19, 
às 11 h e 30 min, no Plenário Noêmia Bastos Amazonas. 

Deputado Cel. Chagas
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

EXTRATOS DE CONTRATO
EXTRATO DE CONTRATO

CONTRATO Nº 003/2019
PROCESSO Nº 316/2019
MODALIDADE: DISPENSA DE LICITAÇÃO, ART. 24, INCISO II, 
LEI 8.666/93.
OBJETO: FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO DE PELÍCULA 
PROTETORA (INSULFILM) EM JANELAS, PORTAS, PAREDES 
ENVIDRAÇADAS INCLUINDO A REMOÇÃO DE PELÍCULAS 
PROTETORAS ANTIGAS, LIMPEZA DOS VIDROS PARA 
ATENDER A SEDE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO 
DE RORAIMA.
CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA
CNPJ Nº: 34.808.220/0001-68
CONTRATADA: CEZAR V. M. SANTANA - EIRELI
CNPJ Nº: 07.590.103/0001-06
DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: 01.101.01.031.0001.2011/33.90.30
FUNDAMENTAÇÃO LEGAL: Lei 8.666/93 e suas alterações 
posteriores.
DATA DA ASSINATURA: 30/04/2019
VIGÊNCIA: 30/04/2019 até 31/12/2019
VALOR TOTAL: R$ 14.950,00 (Quatorze mil novecentos e cinquenta 
reais)
PELA CONTRATANTE: MARCELO DE LIMA LOPES
PELA CONTRATADA: CEZAR VALMIR MONTE SANTANA

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÕES
RESOLUÇÃO Nº 4260/2019-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 VANESSA RODRIGUES PINHEIRO, 

matrícula 22120, CPF: 031.654.582-19, 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 1 de abril de 2019.
Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812
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RESOLUÇÃO Nº 4269/2019-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  WENDERSON MARTINS 

ALBUQUERQUE, matrícula 22742, CPF: 749.693.312-00, no Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Legislativo III CAL-6, integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o 
que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 
2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,  6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4270/2019-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 YARA LAIS ALMEIDA SILVA, matrícula 

23005, CPF: 008.012.172-10, 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 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4271/2019-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 YARA LAIS ALMEIDA SILVA, matrícula 

23005, CPF: 008.012.172-10, 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, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4272/2019-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 ZAIRA SANTOS BRITO, matrícula 

22515, CPF: 703.484.052-00, do 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, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4265/2019-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  VITOR SARAIVA DE MENEZES, 

matrícula 22522, CPF: 004.665.122-52, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo II CAA-6, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR,  6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4266/2019-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  WAGNER DE OLIVEIRA TOME, 

matrícula 20078, CPF: 382.835.572-20, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo Especial III  CAA-3, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  4267/2019-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  WAGNER DE OLIVEIRA TOME, matrícula 

20078, CPF: 382.835.572-20, no Cargo Comissionado de Gerente CA-9, 
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 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR,  6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  4268/2019-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  WENDERSON MARTINS 

ALBUQUERQUE, matrícula 22742, CPF: 749.693.312-00, do Cargo 
Comissionado de Assessor Parlamentar Legislativo III  CAL-6, integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018.

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

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
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RESOLVE:
Art. 1º CONCEDER à servidora IONAIARA ALVES 

DA SILVA, matrícula 21833, 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos de Licença Maternidade, no período de 10.04.2019 
a 06.10.2019.  

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 10.04.2019.
Boa Vista - RR,6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4278/2019-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 à servidora JANNE CARVALHO DE 

OLIVEIRA, matrícula 19974, 180 (cento e oitenta) dias consecutivos de 
Licença Maternidade, no período de 01.04.2019 a 27.9.2019.  

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01.04.2019.
Boa Vista - RR,6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  4279/2019-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 à servidora KAMILA DOS SANTOS 

BISPO FEITOSA, matrícula 22703, 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos de Licença Maternidade, no período de 05.04.2019 a 
01.10.2019.  

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 05.04.2019.
Boa Vista - RR,6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4280/2019-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) 

ELEXSANDRA BATISTA DA SILVA, matrícula 13448, no período de 
29/05/2019 a 12/06/2019, referente ao exercício de 2018.

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

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4281/2019-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 Interromper, a partir de 06/05/2019, o usufruto das 

férias da servidora PATRICIA TAVARES, matrícula 18900, programadas 
para o período de 02/05/2019 a 28/05/2019, referentes ao exercício de 
2018, por necessidade da administração.

Art. 2º Os 23 (vinte e três) dias restantes das férias interrompidas 
serão usufruídas no período de 10/07/2019 a 01/08/2019.

Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 06 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4273/2019-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 ZAIRA SANTOS BRITO, matrícula 22515, 

CPF: 703.484.052-00, para exercer o 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 1 de abril de 
2019.

Boa vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  4274/2019-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 à servidora PRISCILA JEANE 

NASCIMENTO DOS SANTOS, matrícula 19572, 180 (cento e oitenta) 
dias consecutivos de Licença Maternidade, no período de 23.03.2019 a 
21.9.2019.  

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 23.03.2019.
Boa Vista - RR,6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº  4275/2019-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  ao servidor SEBASTIAO 

DE MATOS NETO, matrícula 22350 ,  Assessor da Mesa 
Diretora III – CM-5, 20 (vinte) dias consecutivos de Licença 
Paternidade, no período de 04/04/2019 a 23/04/2019, conforme 
disposto no art 7º, inciso XIX da CF/88 e Art. 4º, paragrafo 
Único do ADCT da Constituição Estadual, com a redação dada 
pela EC 046/2016.

  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor a partir de  4 de abril 
de 2019.

Boa Vista - RR, 6 de maio de 2019.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4276/2019-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 à servidora EMILY MARIA 

LOPES E SILVA, matrícula 19883, 180 (cento e oitenta) dias 
consecutivos de Licença Maternidade, no período de 27.03.2019 
a 22.9.2019.  

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 27.03.2019.
Boa Vista - RR,6 de maio de 2019.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4277/2019-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,


