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ATOS ADMINISTRATIVOS
DIRETORIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÃO Nº135/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º ALTERAR, a partir de 1º de fevereiro de 2014, os 
vencimentos dos servidores listados em anexo, lotados nos Gabinetes dos 
Deputados, integrados ao Quadro de Pessoal, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução n.º002/2014, de 07 de janeiro/2014, publicada no D.A 
1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 1/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo à Resolução de Alterações nº135/2014-DGP
Nº LOTAÇAO/

GABINETE/ 
DEPUTADOS

NOME CARGO 
ANTERIOR

SIMBOLO CARGO 
ATUAL

SIMBOLO

01

02

03

04

05

Ângela Águida 
Portella Alves

Antonio H. dos Santos 
Rosa 

Francisca Maria da Silva

Izabela da Cunha Pereira

Meirys Martins 
Wanderley

Polyanna Lopes de 
Oliveira

Aux. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Aux. Parl.

Ass. Parl.

FS-1

FS-2

FS-5

FS-1

FS-4

Sec. 
Parl.

Ass. 
Parl.
Ass. 
Parl.
Aux. 
Parl.

Aux. 
Parl.

FS-2

FS-5

FS-2

FS-4

FS-1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

10

11

12

13

14

15

José Reinaldo 
Pereira da 
Silva

Abreu Almeida Silva

Alan Edy Cavalcante de 
Oliveira

Antonio Tiburcio A. dos 
Santos

Dilamar Ferreira do 
Nascimento

Edilene de Carvalho 
Ramos

Flavio da Silva Araujo

Gabriel Silva Camargo

Jacques Douglas da S. 
A. Junior

Keitt Almeida Sousa 
Cavalcante

Kellen Renata Mayer 
dos Anjos

Layara Tamires Rego 
Araujo

Maria Izabel de Souza 
Leite

Priscila Bonfim Nogueira

Sebastião Ferreira da 
Silva

Silvia Alessandra da S. 
Reinbold

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Sec. Parl.

Ass. Parl.

Sec. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Aux. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

FS-4

FS-3

FS-1

FS-4

FS-3

FS-5

FS-2

FS-3

FS-3

FS-3

FS-3

FS-5

FS-3

FS-3

FS-3

Sec. 
Parl.
Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Aux. 
Parl.

Sec. 
Parl.

Ass. 
Parl.
Aux. 
Parl.
Sec. 
Parl.

Sec. 
Parl.

Sec. 
Parl.

Sec. 
Parl.

Aux. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

FS-5

FS-2

FS-2

FS-1

FS-5

FS-3

FS-4

FS-4

FS-4

FS-4

FS-4

FS-4

FS-1

FS-1

FS-1

01

02

03

04

05

06

07

08

09

Remidio Monai 
Montessi

Amanda Layres 
Wojahn Pereira

Andrelina de Oliveira 
Ferreira

Cleuton de Souza Lima

Genilson de Souza Lima

Ivanilde Fernandes Lira

Maria Aldecir das C. 
Nogueira

Nelson Pereira Doy

Osmar Silva

Rita da Silva Santos

Téc. Leg.

Sec. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Aux. Parl.

Sec. Parl.

Sec. Parl.

Aux. Parl.

FS-1

FS-5

FS-3

FS-2

FS-1

FS-1

FS-3

FS-4

FS-1

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Sec. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.
Ass. 
Parl.
Ass. 
Parl.

FS-1

FS-1

FS-5

FS-4

FS-2

FS-2

FS-2

FS-1

FS-1

01

02

03

04

05

06

07

08

Francisco 
dos Santos 
Sampaio

Carlos Alfredo Coimbra 
da Silva

Cristiane da Silva

Erika Costa Gaia

Marcia Gabriela Almeida 
Oliveira

Marcio da Conceição 
Silva

Mariza Cardoso da Silva

Nadla Maria Maia da 
Silva

Raimundo Alex Melo de 
Oliveira

Aux. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

Aux. Parl.

Ass. Parl.

Sec. Parl.

Aux. Parl.

FS-1

FS-2

FS-2

FS-2

FS-1

FS-3

FS-4

FS-1

Aux. 
Parl.

Ass. 
Parl.
Ass. 
Parl.
Ass. 
Parl.

Aux. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Ass. 
Parl.

Aux. 
Parl.

FS-2

FS-4

FS-4

FS-3

FS-2

FS-4

FS-1

FS-2

01 Gabriel 
Figueira Pessoa 
Picanço

Maria dos Santos 
Miranda Mesquita

Chefe Gab. - Ass.Parl. FS-2

01 Jane Jose da 
Silva

Manuela Freitas do 
Nascimento

Sec. Parl. FS-4 Sec. 
Parl.

FS-5

01

02

03

04

05

Jean Frank 
Padilha Lobato

Dioneia Franco Mota

Evaldo Fernandes 
Bezerra

Luiza de Souza Brasil

Luzia Tereza Lobato de 
Andrade

Meires Maria Macedo 
Carneiro

Téc. Leg.

Sec. Parl.

Sec. Parl.

Ass. Parl.

Ass. Parl.

FS-1

FS-5

FS-4

FS-4

FS-4

Aux. 
Parl.
Sec. 
Parl.

Aux. 
Parl.
Ass. 
Parl.

Téc. 
Leg.

FS-4

FS-4

FS-5

FS-3

FS-1

RESOLUÇÃO Nº136/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
Art. 1º ALTERAR, a partir de 1º de fevereiro de 2014, os 

vencimentos dos servidores listados em anexo todos já integrante do Quadro 
de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução nº 001/2014, de 
06 de Janeiro de 2014, publicado no D.A  nº 1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
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com efeitos financeiros retroativos a partir de 1/2/2014.
Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.

Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 
Presidente

Deputado Jalser Renier Padilha
1º Secretário

Deputado Remidio Monai Montessi
2º Secretário

Anexo da Resolução Alteração nº136/2014-DGP
Nº NOME CARGO 

ANTERIOR
SIMBOLO CARGO 

ATUAL
SIMBOLO

01 Adriana Gusmão Santos Assistente 
Parlamentar

AS-IV Assessor 
Parlamentar

AP-V

02 Andreina Gomes de Andrade 
Laranjeira

Assistente 
Parlamentar

AS-II Assistente 
Parlamentar

AS-V

03 Antonio Revollo Minotto Assistente 
Parlamentar

AS-IV Assessor 
Parlamentar

AP-V

04 Brener Rafael Gomes da Silva 
Ramos

Assistente 
Parlamentar

AS-V Assessor 
Parlamentar

AP-IV

05 Carlos Rodrigo Goiano Rocha Auxiliar 
Parlamentar

AU-V Assistente 
Parlamentar

AS-IV

06 Elizabete Aleixo Firino Assessor 
Parlamentar

AP-V Assistente 
Parlamentar

AS-V

07 Elisangela Franco do Nascimento Assistente 
Parlamentar

AS-IV Assessor 
Parlamentar

AP-IV

08 Francisco das Chagas Silva Assessor 
Parlamentar

AP-V Assistente 
Parlamentar

AS-IV

09 Hellen Flavia Belizario Morini Assistente 
Parlamentar

AS-III Assistente 
Parlamentar

AS-II

10 Lissandra Costa de Pinho Assistente 
Parlamentar

AS-III Assistente 
Parlamentar

AS-II

11 Luiz Fernando Possebon Ribeiro 
Segundo

Assessor 
Parlamentar

AP-V Assistente 
Parlamentar

AS-I

12 Luma Nahine Almeida de Amorim Auxiliar 
Parlamentar

AU-III Assessor 
Parlamentar

AP-V

13 Maria José Mesquita Vieira Assistente 
Parlamentar

AS-II Assessor 
Parlamentar

AP-V

14 Marivaldo Lucena de Melo Assistente 
Especial MD

AE-III Assistente 
Especial MD

AE-II

15 Ness Anne Queiroz Lamy Assistente 
Parlamentar

AS-II Assistente 
Parlamentar

AS-I

16 Raimundo Barbosa Silva Assistente 
Parlamentar

AS-V Assessor 
Parlamentar

AP-IV

17 Ricardo Moreira Hirt Assessor 
Parlamentar

AP-IV Assessor 
Parlamentar

AP-III

18 Thiago Fernandes Amorim Assistente 
Parlamentar

AS-IV Assistente 
Parlamentar

AS-II

RESOLUÇÃO Nº137/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
Art. 1º TRANSFERIR, os vencimentos dos servidores listados 

em anexo lotados nos Gabinetes dos Deputados Estaduais, o que dispõe 
Resolução n.º002/2014, de 07 de janeiro/2014, publicada no D.A 1739, para 
a Casa, já integrados ao Quadro de Pessoal, de conformidade que dispõe a 
Resolução nº 001/2014, de 06 de janeiro de 2014, publicado no D.A 1739 
de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos a partir de 1/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo à Resolução de Transferência nº137/2014-DGP
Nº LOTAÇAO/GABI-

NETE/CASA
NOME CARGO 

ANTERIOR
SIMBOLO CARGO 

ATUAL
SIMBOLO

01 Gab. Francisca 
Aurelina de Medeiros 
Lima/1ª Vice 
Presidência

Francisca Helena Farias 
Rodrigues

Auxiliar Parl. FS-5 Assist. Esp. 
MD

AE-I

01

02

03

Gab. José Reinaldo 
Pereira da Silva/Disp. 
José Reinaldo Pereira 
da Silva

Deysilene dos Santos 
Pereira
Elias do Nascimento 
Ferreira
Renato de Sousa 
Almeida

Assessor Parl.

Assessor Parl.

Assessor Parl.

FS-3

FS-3

FS-2

Assistente 
Parl.
Assistente 
Parl.
Assessor 
Parl.

AS-II

AS-II

AP-V

01

02

Gab. Remidio 
Monai Montessi/ 2ª 
Secretaria 

José Gabriel Ribeiro 
Figueiredo

Vera Lucia Apolo 
Portal

Secretário Parl.
]

Secretário Parl.

FS-4

FS-4

Assist. Esp. 
MD

Auxiliar Esp. 
MD

AE-I

AU-III

01

02

Gab. Francisco dos 
Santos Sampaio/Disp. 
Francisco dos Santos 
Sampaio

Andreia Barreto de 
Melo

Ghardenia Cavalcante 
Costa

Técnico Leg.

Secretário Parl.

FS-1

FS-1

Assistente 
Parl.

Assistente 
Parl.

AS-II

AS-II

01 Gab. Jean Frank 
Padilha Lobato/Disp. 
Jean Frank Padilha 
Lobato

Aline da Silva Maia Auxiliar Parl. FS-2 Assistente 
Parl.

AS-IV

RESOLUÇÃO Nº138/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º TRANSFERIR, os vencimentos dos servidores listados 

em anexo lotados na Casa que dispõe a Resolução nº 001/2014, de 06 de 
janeiro de 2014, publicado no Diário da ALE nº 1739 de 13/01/2014, para 
lotação nos Gabinetes dos Deputados Estaduais, já integrados ao Quadro de 
Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução n.º002/2014, de 07 
de janeiro/2014, publicada no D.A 1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos a partir de 1/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo à Resolução de Transferência nº138/2014-DGP
Nº LOTAÇAO/

CASA/GABI-
NETE

NOME CARGO 
ANTERIOR

SIMBOLO CARGO 
ATUAL

SIMBOLO

01

02

2ª Secretaria/ Gab. 
Remidio Monai 
Montessi

Meiry Lane Pereira dos 
Santos

Moises Saraiva Feitosa

Auxiliar Esp. 
MD

Assist. Esp. 
MD

AU-III

AE-I

Auxiliar 
Parl.

Secretário 
Parl.

FS-1

FS-2

01

02

Disp. José 
Reinaldo Pereira 
da Silva/Gab. José 
Reinaldo Pereira 
da Silva

Cidalino Mariano de 
Lima

Roberta Serrão 
Nogueira

Assessor 
Parl.

Auxiliar Parl.

AP-V

AU-III

Secretário 
Parl.

Secretário 
Parl.

FS-4

FS-5

01

02

Disp. Jean Frank 
Padilha Lobato/
Gab. Jean Frank 
Padilha Lobato

Lucia Maria Bezerra 
da Silva

Samilles Santos Albu-
querque

Assistente 
Parl.

Assistente 
Parl.

AS-II

AS-II

Auxiliar 
Parl.

Técnico 
Leg.

FS-5

FS-1

RESOLUÇÃO Nº139/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º TRANSFERIR, os vencimentos dos servidores listados 

em anexo lotados na Casa que dispõe a Resolução nº 001/2014, de 06 de 
janeiro de 2014, publicado no Diário da ALE nº 1739 de 13/01/2014, para 
lotação Casa que dispõe a Resolução nº 001/2014, de 06 de janeiro de 2014, 
publicado no Diário da ALE nº 1739 de 13/01/2014

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos a partir de 1/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo à Resolução de Transferência nº139/2014-DGP
Nº LOTAÇAO/

CASA/CASA
NOME CARGO 

ANTERIOR
SIMBOLO CARGO 

ATUAL
SIMBOLO

01

02

Gabinete da 
Oposição/Disp. 
Francisco Jose 
Brito Bezerra

João Paulo da Costa 
Bonates

Assistente 
Parl.

AS-IV Assistente 
Parl.

AS-II

01

02

1ª Vice 
Presidência/Disp. 
Francisca Aurelina 
de Medeiros Lima

Domingos Santana 
Silva

Auxiliar 
Esp. MD

AU-III Assistente 
Parl.

AS-I

RESOLUÇÃO Nº140/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR, a partir de 31 de janeiro de 2014, os 
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servidores listados no anexo desta resolução todos lotados nos gabinetes, 
já integrantes do Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a 
Resolução n.º 002/2014, de 07 de janeiro de 2014, publicada no DA º 1739 
de 13/1/2014.
  Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua 
publicação, com efeitos financeiros retroativos de 31/1/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo a Resolução de Exoneração nº 140/2014-DGP
ORDEM

LOTAÇÃO 
GABINETE/
DEPUTADO

NOME FUNÇÃO 
GRAT.

SÍMBO-
LO

E

RAL

PARCIAL

001 001 Francisca Aurelina 
de Medeiros Lima

Nayara Fernandes de Lacerda Auxiliar 
Parlamentar

FS-1

001 001 Jalser Renier 
Padilha

Moises Santiago Borges Assessor 
Parlamentar

FS-1

001 001 Erci de Moraes Marcio Roberto de Andrade Secretário 
Parlamentar

FS-3

001 001 Rosinaldo Adolfo 
Bezerra da Silva

Cleniana Lorena Xavier Gomes Assessor 
Parlamentar

FS-3

001 001 Ivo de Sousa 
Pereira

Danuza de Freitas Roque Auxiliar 
Parlamentar

FS-1

001

002

003

001

002

003

Remidio Monai 
Montessi

Marcos Antonio da Silva França

Valter Cardoso Pinheiro

Wesleyne Nascimento Lira

Assessor 
Parlamentar

Assessor 
Parlamentar

Auxiliar 
Parlamentar

FS-2

FS-1

FS-2

001 001 Francisco dos 
Santos Sampaio

João Carlos Oliveira Vasconcelos Secretário 
Parlamentar

FS-4

001 001 Gabriel Figueira 
Pessoa Picanço

Nathanael Araujo Souza Assessor 
Parlamentar

FS-2

001 001 Jane José da Silva Marluce Lopes do Nascimento Secretário 
Parlamentar

FS-5

001 001 Jean Frank Padilha 
Lobato

Karlane Lobo Chaves dos Santos Secretário 
Parlamentar

FS-4

001 001 Joaquim de Freitas 
Ruiz

Aline Cristhina Binsfeld Assunção Auxiliar 
Parlamentar

FS-1

001 001 Jose Reinaldo 
Pereira da Silva

Israel Antonio Machado Técnico 
Legislativo

FS-1

RESOLUÇÃO Nº141/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR em 31 de janeiro de 2014, os servidores 
listados em anexo onde exerceram os Cargos Comissionados, integrante 
do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, de conformidade com o que 
dispõe a Resolução n.º 001/2014, de 06 de janeiro 2014, publicado no Diário 
da Assembleia nº 1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 31/1/2014. 

Palácio Antonio Martins, 30 de abril  de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo da Resolução de Exoneração nº 141/2014-DGP
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-IV
Solange de Souza Gomes
Cargo Comissionado de Auxiliar Parlamentar AU-V
Deborah Mendonça Gonzaga
Ediclei Leite Carneiro
Eliana de Souza Gama
Gerson Alves Oliveira
Herbert Machado Lima
Katia da Silva Abade
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-I
Gustavo de Lima e Lima
José Lira dos Santos Neto
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-II
Angelica Nascimento de Macedo
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-III

Raimundo Mesquita Garcia
Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-IV
Charles Souza Carneiro
Mosir Lopes do Nascimento
Cargo Comissionado de Assistente Especial da Mesa 

Diretora AE-I
Francinilson da Silva Irineu
Romari Ferreira da Cunha
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-IV
Humberto Sacramento dos Santos
Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar AP-V
Wetlas Vasconcelos Macedo

RESOLUÇÃO Nº142/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR em 13 de fevereiro de 2014, a servidora 
listada em anexo onde exerceu o Cargo Comissionado, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, de conformidade com o que dispõe a 
Resolução n.º 001/2014, de 06 de janeiro 2014, publicado no Diário da 
Assembleia nº 1739 de 13/01/2014.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 13/2/2014. 

Palácio Antonio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Cargo Comissionado de Assistente Parlamentar AS-I
Claudia Luisa Wanderley Eboli Ribeiro

RESOLUÇÃO Nº143/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR em 21 de fevereiro de 2014, a pedido da 
servidora Fernanda Cardoso Oliveira, do Cargo em Comissão de Assistente 
Parlamentar AS-V, integrante do Quadro de Pessoal, de conformidade com 
o que dispõe a Resolução n.º 001/2014, de 06 de Janeiro 2014, publicado 
no Diário da Assembleia nº 1739 de 13/01/2014.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 21/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

RESOLUÇÃO Nº144/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º EXONERAR em 10 de fevereiro de 2014, a pedido 
da servidora Vanessa Lima Barbosa, do Cargo em Comissão de 
Assistente Parlamentar AS-III, integrante do Quadro de Pessoal, 
de conformidade com o que dispõe a Resolução n.º 001/2014, de 
06 de Janeiro 2014, publicado no Diário da Assembleia nº 1739 de 
13/01/2014.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 10/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário
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RESOLUÇÃO Nº 145/2014-DGP
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 11/92,

RESOLVE
 Art. 1º NOMEAR, a partir de 3 de fevereiro 2014, os servidores 
listados em anexo para exercerem os Cargos Comissionados, integrados 
ao Quadro de Pessoal, de conformidade com o que dispõe a Resolução 
n.º002/2014, de 07 de janeiro/2014, publicada no D.A 1739 de 13/01/2014.
 Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 
com efeitos financeiros retroativos de 3/2/2014.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
Deputado Francisco de Sales Guerra Neto 

Presidente
Deputado Jalser Renier Padilha

1º Secretário
Deputado Remidio Monai Montessi

2º Secretário

Anexo da Resolução de Nomeação nº145/2014-DGP
ORDEM

LOTAÇÃO 
GABINETE/
DEPUTADO

NOME CARGO 
GRAT.

SÍMBOLOGE

RAL

PAR-
CIAL

001

002

001

002

Ângela Águida 
Portella Alves

Edila Borges Castro Silva

Maria Martins de Oliveira Pereira

Sec. Parl.

Sec. Par. 

FS-4

FS-4
001

002

001

002

Francisca Aure-
lina de Medeiros 
Lima

Arytana Fernandes de Lacerda

Maria Filomena Costa Sousa

Aux. Parl.

Aux. Parl.

FS-1

FS-5
001 001 Erci de Moraes Jéssiton Inácio Figueiredo de Sousa Sec. Parl. FS-3

001 001 Rosinaldo 
Adolfo Bezerra 
da Silva

Dayane Cristina Mota Souza Ass. Parl. FS-3

001 001 Ivo de Sousa 
Pereira Maria do Socorro de Almeida Teixeira Aux. Parl. FS-1

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

001

002

003

004

005

006

007

008

009

010

011

012

013

014

José Reinaldo 
Pereira da Silva

Alexandre Doce Dias de Freitas

Altamir Pereira de Melo

Antonia Marques da Silva

Cassia Kiss Leal Oliveira

Erisneide Silva Pereira Costa

Francisco de Sousa Moura Junior

Janaina Kariny Sombra Melo

Luiz Fernandes Machado Mendes

Maria Aparecida do Nascimento Silva

Maria Deuziene Matias Lins

Maria Salete da Silva

Sidney Silva Barros

Viviane da Silva Formoso

Ass. Parl.

Aux. Parl.

Sec. Parl.

Ass. Parl.

Sec. Parl.

Sec. Parl.

Aux. Parl.

Sec. Parl.

Aux. Parl.

Sec. Parl.

Aux. Parl.

Ass. Parl.

Aux. Parl.

FS-4

FS-4

FS-4

FS-3

FS-4

FS-4

FS-4

FS-4

FS-5

FS-4

FS-4

FS-2

FS-1

001 001 Remidio Monai 
Montessi Juliana Nascimento Gomes Aux. Parl. FS-1

001 001 Gabriel Figueira 
Pessoa Picanço Magna Joviniana de Melo Araújo Chefe Gab. -

001 001 Jane Jose da 
Silva Thiago Schuertz Souza Sec. Parl. FS-4

001

002

001

002
Jean Frank 
Padilha Lobato

Michella Livia César Azevedo 
Damasceno

Narajane Padilha Pinheiro Chaves

Aux. Parl.

Sec. Parl.

FS-5

FS-4

001 001 Joaquim de 
Freitas Ruiz Sandra Almeida da Silva Aux. Parl. FS-1

RESOLUÇÃO Nº 146/2014-DGP
 A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

R e s o l v e
 Art. 1º - Tornar sem efeito as nomeações dos candidatos abaixo 
relacionados, convocados através do edital nº 001/2013, publicado no 
DOALE nº 1646, de 28/08/2013.
 Art. 2º - O presente ato se fundamenta na falta de apresentação 

de documentação, desistência do cargo e perda do prazo para posse.
 Art. 3º - Esta Resolução entrará em vigor a partir da data de sua 
publicação.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014.
DEPUTADO FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
DEPUTADO JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
DEPUTADO REMÍDIO MONAI MONTESSE

2º Secretário

Anexo da Resolução nº146 /2014
Resolução 

nº
Nome do candidato Cargo Motivo

672 Gabriele Torres Chang Administrador Não apresentou documentação
Alessandro Araújo Braga Administrador Declaração de desistência

676 Camila Rejane Amarante e Silva Advogado Não apresentou documentação
677 Queily Sandes Silva Analista Ambiental Declaração de desistência
678 Tamazia Leitão de Souza Cruz Analista Ambiental Não apresentou documentação
682 Jean Jackson Santos de Souza Ass. Tec. Legislativo Não apresentou documentação
684 Antônio Klevison C. do Nascimento Assistente legislativo Declaração de desistência
685 Roseane Silva Magalhaes Assistente legislativo Não apresentou documentação
686 Carla Rocha Fernandes Assistente legislativo Não apresentou documentação
687 Cristiane Raimunda da Silva Assistente Social Perda de prazo para posse
688 Frank William Freitas Mendes Auxiliar Serv. Gerais Não apresentou documentação
689 Wdeilton Franco Di Aguiar Auxiliar Serv. Gerais Não apresentou documentação
692 Shirley de Souza Monteiro Contador Não apresentou documentação
696 Michelle de Oliveira Barbosa Economista Não apresentou documentação
702 Thiago Cesar Toshiharu K. Carvalho Engenheiro Civil Declaração de desistência
706 Ronald Ramiro Ramos Gestor  Publico Não apresentou documentação
712 Robin Paiva Alencar Motorista Não apresentou documentação
719 Wilma Moraes Psicólogo Não apresentou documentação
720 Luciana Nery de Paiva Publicitário Não apresentou documentação
722 Sandra Grutzmacher Revisor Não apresentou documentação
724 Heloane do Socorro Sousa da Silva Sec. Exec. Bilíngue Não apresentou documentação
726 Joao Carlos Coelho Filho Taquigrafo Não apresentou documentação
729 Patrick Gerson Lourenço de Oliveira Téc. Informática Declaração de desistência
733 Sueidy Araújo Barbosa Telefonista Não apresentou documentação
735 Sandra Mendes de Sousa Silva Tradutor Não apresentou documentação

RESOLUÇÕES DE AFASTAMENTOS

R E S O L U Ç Ã O Nº 235/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento do servidor ROBERTO BAZILO 
DE ABREU, Matrícula 011818 para viajar com destino ao município de 
Rorainópolis, no período de 05.09 a 09.05.2014, com a finalidade de tratar 
de assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

R E S O L U Ç Ã O Nº 236/2014
 A Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, no 
uso de suas atribuições regimentais, de conformidade com a Resolução 008/09.

RESOLVE
 AUTORIZAR o afastamento dos servidores ANTONIO MALVA 
NETO, Matrícula 001050 e PAULO ROBERTO FAUSTINO DA SILVA 
VIANA, Matrícula 011294 para viajarem com destino a cidade de Manaus-
AM, no período de 05.09 a 14.05.2014, com a finalidade de tratarem de 
assuntos inerentes às suas atribuições funcionais, a serviço deste Poder.

Palácio Antônio Martins, 30 de abril de 2014
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER PADILHA

1º Secretário
Deputado REMÍDIO MONAI MONTESSI

2º Secretário

ATOS LEGISLATIVOS

AUTÓGRAFOS - MOÇÕES

MOÇÃO DE REPÚDIO Nº 009/2014
 A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA faz saber que o Plenário aprovou e a Mesa Diretora torna pública:
 Moção de Repúdio aos atos da Empresa de Transportes União 
Cascavel – EUCATUR, contra Empresas Roraimenses que atuam no mesmo 
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segmento de serviços, de cujas ações provocam constrangimento e prejuízo 
à população roraimense especialmente por não poder escolher a empresa 
através da qual possam se deslocar no trajeto Boa Vista/Manaus/Boa Vista, 
visto que no momento nenhuma empresa detém a concessão pública para a 
realização do serviço, enquanto aquela detém um monopólio oficial.

Palácio Antônio Augusto Martins, 29 de abril de 2014.
Deputado FRANCISCO DE SALES GUERRA NETO

Presidente
Deputado JALSER RENIER

1º Secretário
Deputado NALDO DA LOTERIA

4º Secretário

MENSAGEM GOVERNAMENTAL

MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 029 DE 15 DE ABRIL DE 2014.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E DEPUTADAS ESTADUAIS.
 Em cumprimento ao que disciplina o artigo 62, inciso VIII, da 
Constituição Estadual, apraz-me encaminhar a essa notável Casa Legislativa, 
a Prestação de Contas do Poder Executivo, relativa ao exercício financeiro de 
2013, composta por três volumes, quais sejam: 
 I – Balanço Geral;
 II – Prestação de Contas; e
 III – Relatório de Avaliação Anual – PPA 2012-2015.
Nessas condições, solicito que a matéria apresentada seja levada ao exame 
dessa Augusta Casa Legislativa, para apreciação.
 Palácio Senador Hélio Campos/RR, 15 de abril de 2014.

FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES
Governador do Estado de Roraima

Obs.: Mensagem Governamental encaminhada à ALE/RR, publicada no Diario 
Oficial de Roraima Ed. 2260, de 16 de abril de 2014.

ATAS PLENÁRIAS - SUCINTAS
 ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA TRECENTÉSIMA SEGUNDA 
SESSÃO ORDINÁRIA DO QUADRAGÉSIMO SÉTIMO PERÍODO 
LEGISLATIVO DA SEXTA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA.
Às nove horas do dia vinte e nove de abril de dois mil e quatorze, no Plenário 
desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima trecentésima segunda 
Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período Legislativo da sexta 
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. Não havendo 
quórum regimental, a Senhora Presidente em exercício, Deputada Aurelina 
Medeiros suspendeu a abertura dos trabalhos pelo prazo regimental de 
dez minutos. Após o tempo estipulado e havendo quórum regimental, sob 
a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, a Senhora Presidente 
em exercício, Deputada Aurelina Medeiros, declarou aberta a Sessão, 
convidando os Senhores Deputados Gabriel Picanço e Marcelo Natanael 
para atuarem como Primeiro e Segundo Secretários ad hoc, respectivamente. 
Após, solicitou ao Senhor Segundo Secretárioproceder à leitura da Ata da 
Sessão anterior, a qual foi lida e aprovada na íntegra. Prosseguindo, solicitou 
ao Senhor Primeiro Secretárioproceder à leitura do Expediente. RECEBIDO 
DOS DEPUTADOS: Indicação s/n°, de 24/04/14, da Deputada Aurelina de 
Medeiros, para implantação do ramal da Vicinal 01 - Confiança III – Município 
de Cantá. Indicação s/n°, de 24/04/14, da Deputada Aurelina de Medeiros, para 
recuperação ou construção das pontes relacionadas, localizadas no município de 
Iracema. Indicação s/n°, de 24/04/14, da Deputada Aurelina de Medeiros,para 
construção de uma ponte de madeira sobre o igarapé do Sabino – vicinal 01 – 
confiança III – Município do Cantá. Indicação s/n°, de 24/04/14, da Deputada 
Aurelina de Medeiros,para instalação de um transformador para atender sete 
famílias de agricultores do final da vicinal 09, confiança III – Município de 
Cantá. Requerimento s/n° /14, de 24/04/14, da Comissão Especial, criada 
através da Resolução n° 007/14,requerendo prorrogação de prazo por igual 
período. Memorando n° 014/14, de 24/04/14, da Deputada AngelaÁguida 
Portella, justificando sua ausência na sessão plenária do 24/04/14. Ofício n° 
009/14, de 24/04/14, do Deputado Marcelo Cabral, justificando ausência na 
sessão plenária do dia 24/04/14. Indicação s/n° /14, de 24/04/14, do Deputado 
Brito Bezerra,para criação da Secretaria de Turismo do Estado de Roraima. 
EXTERNOS: Ofício Circular n° 002/14, de 24/04/14, da Secretaria de Estado 
da Gestão Estratégica e Administração,encaminhando cópia do decreto n° 
16.967-E, que altera dispositivo do decreto n°16.959-E. Ofício Circular n° 
004/14, de 28/04/14, do Conselho Estadual dos Direitos da Criança e dos 
Adolescentes de Roraima,informando a composição do CEDCAR. Ofício 
n° 009/14, de 22/04/14, da Administradora de Ativos S/A – BANER, 

encaminhando Relatório Geral de Atividades, referente ao período integral de 
19/01/12 a 21/04/14, estando contido, naturalmente, o 9° trimestre (período 
entre 22/01/14 a 21/04/14). GRANDE EXPEDIENTE: Não houve Orador.
ORDEM DO DIA: A Senhora Presidente anunciou, para a pauta da Ordem 
do Dia: Projeto de Lei nº 017/14, que “Institui a Semana de Promoção e 
Prevenção em Saúde do Trabalhador e o Dia Estadual em Memória às Vítimas 
de Acidentes e Agravos, relacionados ao trabalho”, de autoria do Deputado Erci 
de Moraes. Em seguida, a Senhora Presidente suspendeu a Sessão pelo tempo 
necessário para que as Comissões Conjuntas pudessem se reunir e apreciar 
o Projeto de Lei nº 017/14. Após o tempo estipulado, a Senhora Presidente 
reabriu a Sessão, informando que a matéria não pôde ser apreciada por falta de 
quórum nas Comissões Conjuntas. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor 
Deputado Soldado Sampaio reportou-se às matérias publicas nos jornais 
locais a respeito da decisão do Tribunal de Contas em atender ao pedido da 
OAB para suspender a autorização para que o Estado ceda policiais para a 
segurança pessoal de ex-governador, como também o pagamento de salário 
vitalício. De acordo com o Senhor Deputado, a referida PEC foi elaborada no 
apagar das luzes para beneficiar o ex-governador, como também ocorreu com 
a lei das terras, restituída ao Executivo para melhor análise. Disse que, mesmo 
já havendo liminar contra a decisão do Tribunal de Contas, tal ato desgasta 
a legitimidade do Poder Legislativo. Finalizou, lamentando o falecimento do 
pai do Senhor Deputado Brito Bezerra. O Senhor Deputado Joaquim Ruiz 
informou que na próxima semana estará indo a Brasília e lembrou que a PEC 
111 já foi aprovada na Câmara Federal e encaminhada ao Senado. Sugeriu a 
criação de uma comissão para ir a Brasília fazer contato com os Parlamentares 
dos Estados de Rondônia, Amapá e Amazonas para pedir apoio para a 
aprovação da matéria. Finalizou, solicitando a elaboração de Moção de Pesar 
pelo falecimento do pai do Senhor Deputado Brito Bezerra. O Senhor Deputado 
Erci de Moraes manifestou preocupação com a ausência dos Parlamentares às 
Sessões, ressaltando que muitos registram a presença no painel, mas na hora da 
Ordem do Dia não há quórum regimental. Questionou sobre quando esta Casa 
começará a cumprir o Regimento Interno. O Senhor Deputado Brito Bezerra 
iniciou agradecendo aos seus Pares os sentimentos de pesar e dando boas-vindas 
aos servidores contemplados pela PEC 111, presentes no plenário, dizendo 
acreditar na vitória deles. Continuando, destacou o trabalho do Senhor Josias 
para a aprovação dessa PEC, pois incansavelmente se deslocou a Brasília para 
pedir apoio dos Parlamentares Federais. Finalizou, dizendo ser justa a decisão 
do TCE de suspender, a pedido da OAB, a cessão de policiais para a segurança 
pessoal de ex-governador, como também o pagamento de salário vitalício. A 
Senhora Presidente Aurelina Medeiros manifestou sentimentos de pesar pelo 
falecimento do pai do Senhor Deputado Brito Bezerra e se solidarizou com os 
Parlamentares Chicão da Silveira e Marcelo Cabral, cujas genitoras encontram-
se hospitalizadas. Continuando, reportou-se a ausência dos Parlamentares às 
Sessões, ressaltando que sua posição foi sempre visando zelar por este Poder, 
destacando que àqueles que regimentalmente comparecem às Sessões se sentem 
desestimulados por não poderem trabalhar por falta de quorum. Em seguida, 
reforçou a ideia de uma comissão para ir a Brasília pedir apoio à aprovação e 
efetivação da PEC 111. Finalizou, dizendo que nunca tinha visto o Tribunal de 
Contas cassar Emenda à Constituição, e que não questiona se é justo ou não, 
mas lembrou que a lei existe e a Constituição Federal prevê. O Senhor Deputado 
Ionilson Sampaio iniciou informando que leu a decisão do Conselheiro Marcos 
Holanda e, pelo que entendeu, foi por conta dos efeitos financeiros, tendo, 
ainda, que passar pelo Pleno do Tribunal de Contas. Continuando, disse que a 
aprovação da PEC 111 na Câmara Federal era o mais difícil, uma vez que há 
resistência do Governo Federal. Lembrou que, depois de aprovada no Senado 
Federal, o governo tem 180 dias para regulamentar a lei, o que, em sua opinião, 
é pouco provável, assim como aconteceu com a lei das terras, regulamentada 
oito anos após aprovação. Finalizou, chamando a atenção dos servidores para 
que cobrem essa regulamentação dentro do prazo. E, não havendo mais nada 
a tratar, a Senhora Presidente declarou encerrada a Sessão, convocando outra 
para o dia 30, à hora regimental. Estiveram presentes os Senhores Deputados: 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Gabriel Picanço, George Melo, Ionilson 
Sampaio, Jânio Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Cabral, 
Marcelo Natanael, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé Reinaldo.
Aprovada em: 30/04/2014

ATAS PLENÁRIAS - ÍNTEGRA
ATA DA 2296ª SESSÃO, EM 09 DE 2014.

47º PERÍODO LEGISLATIVO DA 6ª LEGISLATURA.
=   ORDINÁRIA   =

PRESIDÊNCIA DO SENHOR CORONEL CHAGAS.
(Em exercício) 

 Às nove horas do dia nove de abril de dois mil e quatorze, no 
Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a segunda milésima ducentésima 
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nonagésima sexta Sessão Ordinária do quadragésimo sétimo período 
legislativo da sexta legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Segundo Secretário proceder à verificação de quórum.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) - Senhor 
Presidente, há quórum regimental.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a Sessão. 
 Solicito ao Senhor Segundo Secretário proceder à leitura da Ata 
da Sessão anterior.
 O Senhor Segundo Secretário (Remídio Monai) – (Lida a Ata).
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Coloco em discussão 
a Ata da sessão anterior. Não havendo nenhum dos Senhores Deputados 
que queira discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os 
Deputados que forem favoráveis permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Ata da Sessão anterior.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Expediente.
 O Senhor Primeiro Secretário (Gabriel Picanço) – O Expediente 
consta do seguinte, Senhor Presidente:
 RECEBIDOS DOS DEPUTADOS:
 Requerimento s /n° /14, de 08/04/14, da Comissão Especial 
Externa, criada por meio da Resolução n°07/13, alterada pela Resolução n° 
015/13, requerendo prorrogação de prazo por igual período desta Comissão 
Especial.
 Ofício n° 012/14, de 07/04/14, do Deputado Jean Frank, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 02/04/14.
 Ofício n°07/14, de 08/04/14, do Deputado Marcelo Cabral, 
justificando sua ausência na Sessão Plenária do dia 09/04/14.
 EXTERNOS:
 Ofício n° 05/14, de 07/04/14, da Ordem dos Advogados do Brasil, 
comunicando a criação da Comissão Especial de Defesa dos Direitos das 
Pessoas com Deficiências na OAB/RR.
 Era o que constava do Expediente, Senhor Presidente.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá – Bom dia a todos. Quero 
cumprimentar o Presidente da Assembleia, Coronel Chagas, segundo vice-
presidente e, em seu nome, cumprimentar todos os colegas Deputados 
presentes nessa minha retomada das atividades aqui na Casa e dizer a todos 
da minha felicidade, da minha gratidão de estar aqui de volta à Casa do povo, 
para qual fui eleito na eleição de 2010, como segundo deputado mais votado 
do Estado.
 Quero agradecer a Prefeita Teresa Surita e ao Governador Chico 
Rodrigues que ao longo desse período em que eu estive fora da Casa, por 
diversas vezes, em especial a Prefeita com o seu convite para que eu assumisse 
a Secretaria de Educação, deram a mim um voto de confiança enorme, 
semelhante ao que já haviam me dado antes. Mas, dessa vez, a confiança foi 
ainda maior, pois a prefeita colocou em minhas mãos a maior secretaria da 
sua gestão, a Secretaria de Educação.
 Esse encontro, no dia de hoje, marca o meu retorno à Assembleia 
Legislativa, para dar continuidade aos meus trabalhos parlamentares, 
momento em que estou deixando a Secretaria Municipal de Educação, na qual 
tive a oportunidade de realizar um importante trabalho, o qual a Prefeitura 
continuará com o mesmo compromisso e dedicação, da mesma maneira que 
busquei cumpri-lo, elaborando projetos e implementando ações de interesse 
da população.
 Saio da Secretaria com um profundo sentimento de gratidão e 
com a sensação que cumpri com o meu dever frente à responsabilidade que 
me foi confiada.
 Saio também com a certeza de que demos um grande passo na 
melhoria e na democratização da educação de nossa cidade. Desde o início 
dessa jornada, tive a consciência de que enfrentaria dificuldades e que, para 
superá-las, eu teria que contar com a firmeza de minhas convicções e com 
um trabalho integrado com uma equipe coesa, proativa e comprometido com 
a melhoria da educação.
 Teríamos que trabalhar muito, unidos e incansáveis para alcançar os 
resultados que a educação de Boa Vista precisa. E acredito que o nosso esforço 
valeu à pena. Acredito também que conseguimos dar grandes passos para 
que Boa Vista tenha uma educação mais democrática e de melhor qualidade, 
para que dessa forma pudéssemos garantir mais e melhores oportunidades às 
nossas crianças em busca de futuro promissor.
 Um dos primeiros passos foi lutar por uma educação mais 

democrática e de qualidade. Buscamos isso com a implantação do Programa 
Saber Igual. Graças a esse programa, os alunos de Boa Vista, independente da 
região onde moram, podem ter acesso à escola do mesmo padrão da capital.
 O Saber Igual não apenas garantiu a mesma qualidade de ensino 
em todos os bairros ou regiões, mas abriu as portas para que o novo modelo 
de qualidade na educação passasse a vigorar em toda Boa Vista, porque 
estudar numa escola confortável, com bons professores, bons livros, estrutura 
necessária não pode ser um privilégio restrito a poucos, pois é um direito de 
todos os alunos.
 Oferecer melhores escolas é também garantir melhores condições 
para que cada aluno possa contar com a estrutura e apoio necessários para 
melhorar seu desempenho escolar e, consequentemente, elevar os padrões da 
educação em nossa cidade.
 Gostaria de mencionar algumas das ações implementadas por nossa 
gestão e os resultados que essas ações trouxeram e continuam trazendo para 
o ensino público municipal.
 E aqui, quero ressaltar uma das grandes conquistas que foi a 
climatização das escolas de Boa Vista.
 Quem antes sofria com o calor em sala de aula, agora tem conforto 
para estudar. Mas essa conquista vai além do conforto que o ar-condicionado 
oferece, é parte de um esforço maior, para fazer de nossas escolas um dos 
ambientes mais adequados ao aprendizado. 
 Com as escolas climatizadas, estamos contribuindo para a 
melhoria do rendimento escolar e garantindo mais dignidade aos alunos e 
aos professores.
 A Prefeita Teresa, por decisão própria, providenciou a aquisição 
de dois mil aparelhos de ar condicionado, isso com dinheiro municipal. Todas 
as salas de aula da rede municipal de Boa Vista que integram as escolas da 
zona urbana hoje já têm um ar-condicionado instalado. 
 Das 60 escolas existentes, apenas 07 ainda não estão climatizadas 
em sua totalidade, porque ainda estão sendo executados os serviços de 
adequação na sua rede elétrica. Mas, até o final desse mês, 100% das escolas 
e 100% de todos os ambientes dessas escolas estarão plenamente climatizados. 
Esse é um compromisso que a Prefeita assumiu para que fosse realizado em 
04 anos. Todavia nós conseguimos realizar em menos de um ano e meio, 
destacando que tal compromisso o Governo do Estado ainda luta para poder 
efetivar, o qual a prefeitura, num prazo muito mais curto, conseguiu realizar. 
E, vamos defender junto ao governo do Estado ações mais enérgicas para que 
isso possa acontecer com mais rapidez.
 Valorizar o professor é reconhecer a importância daqueles que 
se dedicam à educação todos os dias e, mais que reconhecer, a prefeitura 
precisava fazer a sua parte. Implantamos integralmente a lei nacional do piso 
dos professores, garantindo a execução de 1/3 da carga horária fora da sala 
de aula. Das 25 horas semanais, hoje o professor cumpre 16 em sala de aula 
e 9 horas dispõe para realizar outras atividades como planejamento de aula, 
correção de atividades de alunos e melhoria em sua formação.
 Também regulamentamos os pagamentos das progressões e 
promoções funcionais dos professores estatutários que estavam atrasados, 
ou seja, retomamos e regularizamos o pagamento dessas progressões.
 Além disso, estamos também entregando aos professores novas 
ferramentas, os integrando à nova era da educação tecnológica.
 Estão sendo entregues desde a semana passada 2000 notebooks 
para os professores. E, Deputado Sampaio, é importante dizer que esses 
notebooks não estão sendo doados aos professores. Eles são patrimônio da 
secretaria, são entregues para serem utilizados como uma ferramenta para que 
o professor possa fazer mais pesquisa, planejar melhor a sua aula, desenvolver 
apresentações, trabalhos e outras atividades.
 Com essas e outras ações estamos valorizando e preparando os 
professores para ensinar melhor, sem contar que nós criamos, no ano passado, 
o prêmio de referência em gestão escolar na rede municipal de Boa Vista. Pela 
primeira vez, a rede municipal de Boa Vista, Deputado Brito, pagou aos seus 
professores, e não só aos seus professores, mas a todos os seus servidores 
que trabalham mas escolas, o 14º salário e, aqueles servidores que têm dois 
vínculos, receberam, inclusive, um 15º salário, isso para os funcionários 
daquelas escolas que foram vencedoras do prêmio de gestão.
 Nós valorizamos não só o professor, que alcança o resultado 
em sala de aula, mas também todos os servidores que dão sua contribuição 
dentro das escolas. As merendeiras foram contempladas com esse salário, 
bem como os cuidadores de aluno. Nós entendemos que essa é uma forma 
de continuarmos valorizando e de tornar a carreira do professor municipal 
uma carreira ainda mais atraente.
 Outro aspecto fundamental em nosso trabalho foi a busca pela 
melhoria do ambiente de ensino. Nossas escolas precisavam de uma estrutura 
mais adequada que oferecesse condições para estimular alunos e professores a 
um processo educativo mais eficiente. E tudo começa pela educação infantil. 
É nossa obrigação, é obrigação do município facilitar o acesso dessas crianças 



8  BOA VISTA, 05 DE MAIO DE 2014

à educação infantil e fizemos isso, ampliando o número de vagas nas escolas 
para que nós não perdêssemos tempo aguardando a conclusão de obras que 
demoram um ano para ficar prontas. Nós credenciamos diversas instituições 
de ensino, autorizadas pelo conselho municipal de educação a funcionar e em 
poucos meses ampliamos de 600 para 2.400 o número de vagas em creches 
gratuitas, ofertadas pela secretaria municipal de educação e pela prefeitura 
de Boa Vista.
 Em menos de 6 meses, a gestão da prefeita Teresa quadruplicou 
o número de vagas em creches e, até então, temos contrato assinado para 
construção de 15 novas creches, um compromisso de campanha da Prefeita 
Teresa. Com esta ação, garantimos novas vagas para crianças de dois, três 
anos idade, multiplicando por quatro o número de vagas existentes. Além 
de ampliarmos o número de vagas, precisávamos facilitar a matrícula, pois 
não era justo que uma mãe ou um pai de família precisasse enfrentar filas 
imensas para garantir o direito de estudar de seus filhos. Hoje, podemos dizer 
que pais dormindo em cadeiras na frente das escolas não existem mais na 
rede municipal de educação. Para acabarmos com as filas, desenvolvemos 
o programa Vaga Garantida que, como o próprio nome diz, garante a vaga 
automática durante o período de matriculas das crianças que já estão na 
rede pública de ensino. E, para os casos de transferências e novas vagas, foi 
disponibilizada para os pais uma central telefônica 0800, que é sem custo, 
para que pudessem fazer a matrícula de seus filhos no conforto de suas casas 
ou onde achassem mais convenientes. Depois de efetuarem a ligação, os pais 
recebem a confirmação da escola onde o aluno irá estudar, com dia e hora 
marcada para comparecerem na escola para fazer a matrícula, sem filas e 
com a certeza de que seus filhos teriam a vaga na escola. Essa é uma forma 
de respeito e cuidado com as pessoas.
 A prefeitura também deu início neste ano ao amplo trabalho de 
reforma das escolas que se encontravam e que ainda se encontram em más 
condições. E esse trabalho será ampliado. Nesse tópico, existe um destaque 
muito grande para o trabalho da prefeitura, Deputada Ângela. Nós vamos 
criar uma ação pioneira, inovadora. Nenhuma escola precisará fechar suas 
portas durante o período de obra e nenhum aluno ficará sem aula, porque 
nós estamos adquirindo uma estrutura física pré-moldada e provisória que 
vai abrigar esses alunos enquanto a escola estiver sendo reformada. Nós 
investimos alto, essa é uma estrutura que será usada para reformar todas as 
escolas, uma estrutura confortável, climatizada, bem iluminada, com janelas, 
a qual vai garantir realmente que as escolas possam ser reformadas sem que 
as aulas sejam interrompidas. Esse é um dos maiores desafios em qualquer 
rede de educação, pois é difícil compatibilizar a duração de uma reforma 
num período de férias, que é o tempo que a escola fica fechada. Então, nós 
precisávamos buscar uma solução para isso e a solução encontrada foi essa. 
A prefeitura irá montar ao lado das escolas estruturas provisórias, estruturas 
desmontáveis, com as quais cada sala de aula é montada em apenas 24 horas 
e aí, teremos condições de resolver a questão de infraestrutura das escolas. E, 
a sugestão é que o governo possa fazer a mesma coisa. Nós sabemos que há 
em relação às condições de algumas escolas, mas na prefeitura de Boa Vista 
a gestão da Prefeita Teresa está apontando a solução para esses problemas, 
porque para tudo existe uma solução.
 Outro ponto que merece destaque é o repasse direto para as escolas, 
onde a gestão dos recursos é decidida em conjunto com a administração da 
escola e os pais dos alunos por meio da associação de pais e mestres, são eles 
que estabelecem as prioridades e investimentos de cada escola. Trata-se de um 
grande avanço voltado a uma gestão mais eficiente, participativa e democrática 
da educação, para que as escolas tenham a autonomia necessária para gerir o 
seu dinheiro de acordo com suas necessidades e resolver os seus problemas 
com mais agilidade. 
 Na nossa gestão, reconhecemos a dificuldade que a gestão 
centralizada tem para resolver o problema hoje. Para mais de 90 unidades 
de educação do Município de Boa Vista decidimos fazer o repasse de 
verba, a fim de que seja aplicado diretamente na escola, dinheiro que pode 
servir para pintar a escola, para comprar de equipamentos para pagar a 
prestação de serviços dentre outros, o que certamente vai dar mais agilidade 
e autonomia. 
 Avançamos muito também na qualidade da nossa merenda escolar. 
Nossas escolas antes ofereciam muitas vezes apenas bolachas, Deputado Brito, 
e eu reconheço a falha da minha gestão, pois muitas vezes não conseguimos 
prestar um serviço de qualidade. Mas hoje, temos uma alimentação completa 
e equilibrada e um cardápio que saiu de 300 calorias diárias para 800 calorias 
diárias, garantindo uma alimentação rica em vitaminas, ofertando aos alunos o 
que eles precisam para se desenvolver melhor. Para os alunos, isso é a certeza 
de que receberão a alimentação na quantidade e qualidade mais condizente 
com as suas necessidades nutricionais. Para os pais, isso representa que seus 
filhos irão se alimentar todos os dias com alimentos frescos e saudáveis. E, 
para os produtores da agricultura familiar, significa um importante incentivo 
e valorização. Este ano estamos ampliando a aquisição de produtos da 

agricultura familiar do valo de 900 mil para 3 milhões de reais, com recursos 
próprios da prefeitura. 
 Garantimos também a entrega de materiais didáticos na hora 
certa, pois durante muito tempo as escolas iniciavam o período escolar 
sem material didático e isso precisava ser corrigido. Nós regularizamos a 
aquisição e a entrega dos materiais didáticos antes do início das aulas, para 
que os alunos desde o primeiro dia de aula já estivessem com os livros nas 
mãos, possibilitando que no início do ano letivo estejam familiarizados com 
o que vão aprender. Além disso, vamos garantir a entrega de kits escolares 
aos alunos da rede municipal com fardamento completo. Cada kit vai conter: 
02 camisas pólo, uma camisa regata para educação física, uma bermuda, 
uma calça, 02 pares de meia, um par de tênis, 01 mochila e 01 estojo, dando 
destaque para os uniformes inteligentes que, com a autorização da família, vão 
contribuir para o acompanhamento da frequência escolar por meio do envio 
de uma mensagem de texto com informações mais precisas sobre o horário 
de chegada e saída desses alunos na escola, inclusive, podendo informar aos 
pais o rendimento escolar de seus filhos.
 Eu quero fazer aqui duas observações, uma com relação ao material 
didático. Infelizmente, o Brasil vive, e pelo visto vai continuar vivendo, um 
momento de centralização de sua gestão, pois o Governo Federal quer cada 
vez mais poder e não vai abrir mão desse poder tão cedo. Isso dificulta muito, 
o atendimento na ponta. Hoje, nós conseguimos entregar para todos os alunos 
o material didático oferecido pela Prefeitura, mas aqueles alunos que ainda 
estudam com material didático oferecido pelo MEC estão até hoje, passados 
três meses do início das aulas, parte desses alunos, sem receber o material 
didático. Isso é uma vergonha! A Prefeitura nada pode fazer, porque nós 
não podemos comprar esse material, não podemos fazer o transporte desse 
material, não podemos garantir um frete mais ágil, restando a nós apenas 
improvisar em de sala de aula, Deputada Ângela, e de algum modo tentar 
diminuir os prejuízos a esses alunos. Mas, por uma decisão da Prefeita Teresa, 
graças a Deus, a partir do ano que vem, a Rede Municipal de Boa Vista não 
mais trabalhará nenhum único ano com material didático fornecido pelo MEC, 
isso irá fazer com que todos os anos as escolas participem do Programa “Saber 
Igual”, desenvolvido desde o ano passado pela Prefeitura de Boa Vista.
 A outra observação é sobre o Programa “Saber Igual”. Hoje, posso 
garantir a todos, com muita tranqüilidade, que a realidade do Município é 
diferente. No ano passado, tivemos a felicidade de iniciar o Programa “Saber 
Igual”, como falei antes. E hoje os alunos que entram no primeiro ano do 
ensino fundamental e que acabaram de concluir o ensino infantil, estão 
mais alfabetizados que os que estão no segundo ano do ensino fundamental. 
Deputada Ângela, nós temos um nível de alfabetização melhor daquele aluno 
que não passou ainda pelo ciclo de alfabetização, do que daquele aluno que 
já está há um ano recebendo o atendimento, já na fase onde deveria estar 
sendo alfabetizado. Isso para mim foi a maior conquista nesses quinze 
meses de gestão e realmente é o que nos dá uma motivação muito grande 
para continuarmos trabalhando. Apesar de todo o nosso esforço e dedicação, 
precisávamos ainda de mais apoio para consolidar esse novo momento da 
educação. Abrimos concurso público com mais de mil e quatrocentas vagas 
e convocamos os novos concursados para trabalhar em caráter imediato e 
juntos melhorarmos a qualidade do ensino. Há uma semana e meia, cerca de 
dez dias atrás, além desse concurso a Prefeita Teresa lançou o edital de mais 
um concurso, ofertando mais de seiscentas novas vagas para a educação, 
atendendo ainda o pleito de uma categoria importante da educação que são 
os cuidadores escolares, que cuidam dos alunos com deficiências. Esses 
cuidadores muitas vezes cuidavam de cinco a seis crianças todos os dias e 
trabalhavam de modo exaustivo o dia todo. Com o concurso, eles passaram 
a trabalhar em regime de seis horas corridas, dando muito mais condições e 
tranquilidade para que possam desempenhar seu trabalho. Com essas ações 
integradas conquistamos o respeito, o apoio da sociedade e a valorização das 
pessoas que fazem a educação. E, tenho orgulho em ressaltar que nossa gestão 
deixa como marca o maior investimento já feito na história da educação em 
Boa Vista. A lei exige que 25% do orçamento municipal sejam investidos na 
educação. A Prefeitura não vinha cumprindo nem mesmo esses vinte e cinco 
por cento nesses últimos três anos, mas nós garantimos esse investimento e 
fomos além. Chegamos a vinte e oito por cento de investimentos na educação 
utilizando recursos municipais. E isso falando de uma nova realidade, ainda 
com FPM mais alto. Investimos, no ano passado, cento e oitenta e seis milhões 
na educação municipal de Boa Vista. Fizemos isso porque acreditamos que 
poucos processos são tão valiosos e tão gratificantes quanto o processo de 
ensino e aprendizagem. É o professor e o aluno, o professor e os pais, os 
pais e a comunidade escolar, todos juntos em benefício de uma formação 
para nosso maior patrimônio, nossas crianças, que são nosso futuro. Essas 
foram algumas das ações integradas que realizamos durante minha gestão e 
acredito que, por meio desse trabalho, demos início a uma mudança positiva 
com resultados expressivos, reconhecidos e apoiados pela sociedade. Mas, os 
desafios ainda são muitos e é meu desejo que essas realizações em benefício 
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da educação municipal possam ser ampliadas para todo nosso Estado e que, 
outras possam ser desenvolvidas como resultado de um esforço maior e mais 
articulado de diferentes esferas do Poder público, para que todo o Estado 
de Roraima avance na educação. Cito aqui todos esses avanços mais não 
posso deixar de citar ou rememorar nossas dificuldades. Sabemos que as 
carreiras da prefeitura ainda não são atraentes e que a Prefeita Teresa luta para 
modernizar o plano das carreiras da prefeitura para melhorar essa condição. 
Sei que quando chove, em algumas escolas que chove mais dentro do que 
fora, mas isso está prestes a mudar. Por várias vezes afirmei e não mudo 
minha posição, prefiro ficar marcado como um secretário que melhorou 
a qualidade da educação do que um secretário que deixou apenas escolas 
bonitas, Deputado Erci, porque esses alunos que hoje estão na rede pública 
de ensino, não podem esperar uma escola bonita, eles precisam ser formados 
com aquilo que há de melhor e com aquilo que a gente pode oferecer de 
melhor. E a partir de agora, se Deus quiser, eles poderão estudar em escolas 
mais confortáveis. Aqui, nesta Casa, continuarei lutando pela educação, agora 
com uma experiência ainda maior e com entusiasmo renovado. E destaco aqui, 
o Projeto que protocolei nesta Casa antes da minha licença, que é o projeto 
que destina os royalties do petróleo de maneira integral para os investimentos 
em educação na rede estadual de Roraima. Só dessa forma será possível ao 
nosso Estado e ao nosso País alcançarmos o desenvolvimento que almejamos. 
Temos professores aqui, nesta Casa, e quem é professor, quem paga uma 
escola particular sabe como é caro manter uma educação de qualidade. E 
custa caro também nas escolas públicas. Não é por que estamos no serviço 
público que a educação seja mais barata. Muito pelo contrário. Muitas vezes 
é até mais cara. Então, nós precisamos sim cada vez mais de investimentos. 
Quero agradecer mais uma vez à Prefeita Teresa, a todos os servidores da 
Secretaria Municipal de Educação por esses quinze meses, pela confiança que 
cada um depositou em mim, pois meu trabalho foi representá-los. Deputada 
Aurelina, tudo isso que li aqui não fui eu quem fez. Tentei dar condição 
para os servidores fazerem, o mérito é deles, quem consegue um resultado 
melhor em sala de aula não sou eu, não entrei para dar aula em uma única 
sala, não sou professor. Então, esses servidores, todos empenhados, com uma 
dedicação fantástica, abdicando muitas vezes do convívio familiar, como nós 
também o fazemos muitas vezes, conseguiram resultados extraordinários. 
Essa foi, com certeza, uma experiência que vou carregar comigo durante 
muito tempo, no meu coração. Tenho muita gratidão e muita felicidade de 
ter passado pela Secretaria Municipal de Educação. E, estou feliz agora por 
estar de volta à Assembleia, por rever os amigos e feliz também porque sei 
que tudo isso que trazemos como bagagem vamos poder discutir aqui, nesta 
Casa. E ampliarmos esta conquista para alunos que ainda precisam de uma 
educação melhor.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Jean Frank – Quero 
parabenizar Vossa Excelência que ainda é um jovem, mas tem grandes serviços 
prestados ao Estado de Roraima. Aos vinte e três anos Vossa Excelência 
foi Presidente da FETEC, depois superintendente do SEBRAE/RR, após 
Deputado Estadual, Secretário de Educação e hoje, Deputado Estadual 
novamente. Parabenizo Vossa Excelência pela forma séria que administrou 
a Secretaria de Educação Municipal, pela responsabilidade administrativa 
que teve e, principalmente, pela forma humanizada com a qual administrou 
a Secretaria.
 Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros 
– Deputado Rodrigo, em nome do nosso Presidente, gostaria de lhe dar 
boas-vindas e de dizer que esta Casa sempre ficou engrandecida com sua 
presença como parlamentar. Orgulhamos-nos com sua atuação fora daqui, 
para também dar sua contribuição à cidade de Boa Vista e ao Estado de 
Roraima, à frente da Secretaria de Educação do Município. Portanto, seja 
bem-vindo. Nós estávamos sentindo sua falta, bem como falta da sua 
coerência, da sua tranquilidade e competência. Quero parabenizá-lo pela 
gestão e estender aqui, pois talvez não tenha tido a oportunidade por não 
sermos Vereadores, os meus parabéns à Prefeita Teresa. Lembro-me que 
quando fizemos a campanha para a Prefeita Teresa, o mote da campanha dela 
era reconhecer que teria um ano de muitas dificuldades frente à Prefeitura, 
ou seja, reconhecer que neste primeiro ano ela iria até o fundo do poço, mas 
com o compromisso de mudar a história de Boa Vista. E os problemas não 
foram só na educação, Deputado Rodrigo, mas em várias áreas. Nós que nos 
acostumamos a irmos muito aos bairros e a conversarmos muito, sabemos 
que Boa Vista, ainda mais rápido do que ela esperava, mudou, tem outra cara. 
Esses dias, uma pessoa de fora, um técnico do Ministério, que fazia tempo 
que não vinha à cidade, perguntou o que tinha acontecido em Boa Vista, pois 
agora as flores tinham voltado, a escuridão deu lugar à claridade e outras 
coisas. Então, a Teresa não é só uma Prefeita, nós nos orgulhamos muito de 
tê-la na Prefeitura. Esse já é seu quarto mandato, o que é a prova maior da 
sua competência. Por isso, nos orgulhamos muito de ter participado dessa 
campanha e esperamos contribuir da forma que pudermos, porque gostamos 
desse Estado e dessa cidade. Novamente gostaria de lhe dar as boas-vindas 

e de dizer que esperamos do senhor aquilo que Vossa Excelência é, uma 
pessoa consciente, tranquila, competente e capaz. Seja bem-vindo ao nosso 
convívio.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua – Obrigado, Deputada 
Aurelina, pelas palavras generosas. Concedo um aparte ao nobre Deputado 
Erci de Moraes.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Erci de Moraes – Deputado 
Rodrigo, antes de tudo, gostaria de lhe dar as boas vindas por seu retorno a 
Casa. E, gostaria de dizer-lhe que como os colegas tenho orgulho também 
pelo trabalho realizado por Vossa Excelência na Secretaria de Educação 
do Município. O que contribuiu e conta muito para que a Prefeita Teresa 
possa ser considerada aquela senhora que parece vocacionada à política 
para administrar Boa Vista, haja vista que, no quarto mandato, a gente já vê 
as mudanças visíveis pela cidade o que, certamente, até o fim do mandato, 
melhorará muito. E quanto a Vossa Excelência, acredito que tenha colocado 
sua juventude a serviço da causa pública, pois tem um DNA formidável para 
isso. Espero que, embora saiba que está inserido em um projeto de maior 
amplitude, mas enquanto estiver nesta Casa certamente poderá contribuir 
muito para que todos nós que fazemos esta Assembleia possamos fazer jus 
a esta Casa do povo, que está sempre pronta a ouvir os anseios populares. 
Parabéns.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua – Obrigado Deputado 
Erci. Espero que neste resto de mandato que temos todos nós ainda, eu possa 
continuar aprendendo com todos os amigos aqui da Casa. 
 Aparte concedido à Deputada Ângela Portella – Obrigada, 
Deputado Rodrigo, seja bem vindo à nossa Casa novamente. É com muita 
felicidade que recebemos o senhor que engrandece nosso trabalho nesta 
Casa. Com relação ao seu trabalho frente à Secretaria de Educação, quero 
parabenizá-lo pela sua atitude em priorizar o ser humano, a qualidade na 
educação, de dar autonomia a essas crianças através do conhecimento. 
Isso é política pública permanente. O resultado vai transformar nossa 
sociedade e essa transformação vai ser sentida de forma positiva ao longo 
de muitos anos, pois quando uma pessoa tem conhecimento, ela tem atitude, 
liberdade e condição de transformar não só sua vida, mas também a vida de 
outras pessoas no contexto onde ela está inserida. Então, parabéns pela sua 
sensibilidade. Nós esperávamos realmente isso do senhor, porque sabemos 
o quanto foi preparado, apesar de não ser professor, como o senhor disse, 
mas é um excelente administrador, pois quando a pessoa faz o que gosta e 
faz por amor, ela faz da melhor forma possível. E é isso que realmente faz 
a diferença. Então, meus parabéns por seu trabalho e parabéns também a 
Prefeita Teresa que tenho certeza que caminhou junto com o senhor lhe 
dando condições de desenvolver o que gostaria de fazer. Quero parabenizá-
lo de forma especial pelo fardamento, pelos livros, porque isso marca 
profundamente a vida de uma criança. Então, que Deus o abençoe por essa 
atitude. Parabéns.
 O Senhor Deputado Rodrigo Jucá continua – Obrigado, 
Deputada Ângela. Vossa Excelência que é professora conhece muito bem 
a educação, assim como o Deputado Joaquim Ruiz. Nós sabemos que quem 
tem conhecimento vive, quem não tem, sobrevive. Infelizmente é assim. 
E a luta da secretaria de Educação é justamente para que a gente possa 
ter cidadãos cada vez mais autônomos e livres. Então, quero agradecer as 
palavras generosas de todos que me apartearam e dizer que, sempre me sinto 
muito bem nesta Casa. É um prazer estar de volta. Sei, na minha consciência, 
que fiz nesse trabalho a minha parte, apesar da minha contribuição ser 
muito pequena, pois a grande parte é daqueles que estão na ponta, dentro 
das escolas, passando dificuldades, mas que estão ensinando. Todavia, no 
meu modo de pensar, eu me empenhei para dar minha contribuição. Quero 
agradecer ao Presidente Chagas pela tolerância, pois acho que nunca fiquei 
tanto tempo falando na tribuna. Mas o tempo passou muito rápido, acho 
que estava sentindo falta de estar aqui. Então, agradeço realmente, e estou 
parecendo meu suplente, mas senti realmente falta de estar aqui e me sinto 
muito bem-vindo e muito bem entre os amigos, pois estar aqui é sempre 
um aprendizado e uma oportunidade de lutar pelas causas deste Estado. 
Vamos agora trabalhar para que Roraima tenha uma educação melhor, 
para que o Governo do Estado possa realmente proporciona uma educação 
profissionalizante e efetiva no Estado e para que Roraima possa continuar 
caminhando para frente. Obrigado a todos.
 O Senhor Presidente, Deputado (Coronel Chagas) – Deputado 
Rodrigo Jucá, seja bem-vindo, com certeza seu trabalho vai contribuir para 
o debate dos projetos de interesse da sociedade roraimense. Com a palavra o 
Deputado Jânio Xingú.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu – Senhor Presidente, amigo 
Coronel Chagas, brilhante Deputado nesta Casa, que tem feito um trabalho 
honroso em prol da Polícia Militar do Estado de Roraima; Mesa Diretora; 
Meus pares, amigos; eu não solicitei um aparte durante o pronunciamento 
Deputado Rodrigo, pois deixei para este momento, para dizer que o Rodrigo 
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é um grande homem, um Deputado honrado aqui nesta Casa. Ele fez um 
maravilhoso trabalho à frente do SEBRAE que o conduziu a este poder. E ele, 
de forma muito simplória, honesta, concedeu a vaga a um colega, o Ivo Som, 
e foi mostrar o seu talento na Secretaria Municipal de Educação. Parabéns, 
Rodrigo, seja bem-vindo a esta Casa e conte com a nossa ajuda e com o nosso 
companheirismo. 
 Os primeiros passos do atual Governo de Roraima têm me dado 
satisfação em algumas coisas. O Governador Chico Rodrigues, por quem 
eu prezo e vou apoiá-lo, anunciou a venda da frota de aviões, incluindo o 
helicóptero. Anunciou a venda do Conjunto dos Executivos, haja vista que 
não há nenhuma necessidade de secretário de Estado morar nesse Conjunto, 
já que nós somos um Estado pequeno, onde todos se conhecem. E eu o apoio 
nesta decisão. Mas, eu queria sugerir ao novo Governador que incluísse o 
MAFIR nessa empreitada de terceirização e que incluísse vários prédios que 
estão abandonados na cidade de Boa Vista e no interior do Estado, ou seja, 
que colocasse tudo em um só pacote. 
 E, a Assembleia Legislativa certamente irá apoiá-lo para que possa 
abrir mão disso e arrecadar algum dinheiro para poder investir nas áreas 
mais fragilizadas como a saúde, a educação e o setor de pessoal. E por que 
o setor de pessoal está fragilizado, Deputado Chagas? Está muito fragilizado, 
Deputado Ionilson. Nós, com o apoio de todos, ou pelo menos da grande 
maioria desta Casa, apoiamos várias iniciativas do Governo do Estado que 
deu aumento para A, B, que privilegiou A, B. E, nós esquecemos que tinha 
oito mil pais de famílias que não ganham sequer um salário mínimo, cujo 
salário é complementado com o abono, que foi criado através de um decreto 
ou de qualquer outra medida na legislação estadual. Essas pessoas sequer 
foram ouvidas. Mas é assim, desde o império romano as coisas não mudam 
não. Existe sempre um grupo fechado, o grupo de elite, de burguesia, que 
sempre sai na frente. Há classe aqui em Roraima que ganha mais do que 
um Deputado Estadual e olha que nós fomos eleitos para um mandato de 
quatro anos, com data para começar e para terminar. E aí você será julgado 
pelo povo. Mas eles falam assim, nós passamos num concurso, nós somos 
doutores. 
 No país mais desenvolvido do mundo para ser promotor tem que 
ser eleito; para ser juiz, tem que ser eleito; para ser ministro, tem que ser 
eleito. É assim nos Estados Unidos. Lá quem não passa pelo voto, não fala 
em nome do povo. Mas aí vêm as grandes mudanças. Se o Governo fizer 
uma reengenharia no Governo, de pessoal, e o Governador entender que tem 
que fazer, porque eu já conversei com ele, que contratou a Fundação Getúlio 
Vargas para fazer um levantamento geral do sistema de pessoal do Estado, 
ele vai chegar à conclusão que, pelo menos, 30% não têm importância para 
investir. E aí começa a sobrar dinheiro para resolver problemas como os 
dessas pessoas que estão aí sentadas. Começa a sobrar dinheiro para resolver 
a questão dos oito mil que não conseguem ganhar um salário mínimo, mas 
têm as mesmas necessidades de uns que ganham vinte, trinta mil reais por 
mês. Começa a fazer justiça àqueles que agora, e daqui para frente, até 5 
de outubro deste ano serão as pessoas mais importantes para os políticos. 
Começa o ciclo do voto. Eles serão ouvidos na época da campanha, mas 
vão dizer que não se pode fazer nada, porque a lei eleitoral não permite. 
Aí as coisas não funcionam. Eu sou presidente da Comissão de Direitos 
Humanos e minoria nesta Casa. E, ao contrário da minoria, quem sempre será 
prejudicado é a grande maioria, em detrimento de uma pequena burguesia 
que não consegue se apartar do poder. Quem quer que seja o Governador, 
estarão lá botando camarão na boca. Virou Governador é nosso líder, nós 
gostamos, nós aplaudimos. Viva o Rei! Os amigos dos poderes estão sempre 
ali de plantão. Mas as minorias, como se fala, sempre estão à margem do 
poder.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Deputado 
Xingú, Vossa Excelência está tocando na área de recursos humanos, área 
do estado e, eu quero aproveitar esta oportunidade para colaborar com o 
seu discurso e fazer um apelo nesta Casa com relação à PEC-111, que está 
praticamente pronta para ser votada. Nós temos aqui o Deputado Rodrigo 
Jucá, filho de um dos senadores de maior pressão política do país. Queria 
fazer um apelo para que ele, junto ao seu pai, consiga fazer com que a nossa 
bancada coloque pressão, pois está prevista a votação da PEC-111. Faço 
um apelo também ao Deputado Flamarion, que é casado com a senadora 
Ângela, uma das lideranças do PT no Congresso Nacional, bem como ao 
Deputado Mecias de Jesus, que tem uma amizade pessoal com o Senador 
Mozarildo, com o Deputado Luciano Castro. E, todos nós podemos colaborar 
pela amizade que temos com alguns Deputados Federais, pressionando a 
nossa bancada a resolver parte do problema das pessoas que contribuíram 
para o desenvolvimento de nosso Estado, que contribuíram para a segurança 
de nosso Estado e que foram prejudicados na transformação de território 
para Estado. Então, era essa a contribuição para o seu discurso. Peço a essa 
gente que trabalhe essa semana toda. Fiz uns três contatos com Deputados 
Federais para que possamos coloca na pauta a PEC-111, que está pronta para 

ser votada, a qual vai resolver o problema de centenas de famílias no nosso 
Estado. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingu continua. – Obrigado Deputado 
Joaquim, pela intervenção. Realmente, Vossa Excelência acaba de levantar 
um assunto de grande relevância para o Estado de Roraima, que é questão da 
PEC-111, que não só emprega as pessoas, mas dá um impacto na economia do 
Estado, maravilhoso. Portanto, é mais dinheiro para a economia do Estado de 
Roraima e mais felicidade para as pessoas que vão se enquadrar nesse quadro 
de extinção.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Soldado Sampaio – 
Senhor Deputado, eu lhe agradeço pelo aparte e de antemão, posso dizer Vossa 
excelência está articulando, junto à base governista, uma PEC enquadrando 
os ex-policiais civis num quadro em extinção do Estado de Roraima. Eu já 
assinei e tem o meu apoio. Os servidores já conhecem. Eu tenho uma boa 
relação com as associações, com algumas lideranças, inclusive, desde 2010. 
E havia, naquele momento, um acordo político do então Governador Neudo 
Campos, caso viesse a ser eleito, para enquadrar esses servidores como 
servidores do Estado, em um quadro em extinção. Eu era avalista desse 
acordo. Porém, antes de fazer esse acordo de público, fui com o Governador 
Neudo e perguntei se realmente ele tinha clareza do que estava se propondo, 
pois, naquele momento, eu sendo avalista desse acordo, não aceitaria, do 
Governo Neudo Campos, essa promessa não ser cumprida. Disse a ele que 
essa era a condição, de juntamente com a liderança fazermos uma reunião 
política com os servidores e, assim o fizemos. Infelizmente, o Governador 
Neudo Campos não ganhou durante o processo eleitoral. O Governador 
Anchieta saiu vitorioso, houve vários problemas, e nós sabemos disso, mas 
essa não é a questão aqui, e esses servidores vêm desde então fazendo uma 
peregrinação nesta Casa, na justiça, tentando reconhecer seus direitos, em 
especial, o direito trabalhista. Vossa Excelência tem conversado e eu tenho 
tido muita responsabilidade com esses servidores, Deputado Xingú, e não 
me comprometi em apresentar nenhuma PEC, nenhum Projeto de Lei, 
porque me sentia sem as forças necessárias para aprovar, haja vista que, 
para aprovarmos uma PEC nesta Casa, precisamos de 3/5 dos parlamentares, 
no caso, deveremos ter 15 votos favoráveis. Por isso, não fizemos. Vossa 
Excelência é da base do governo e talvez tenha mais sucesso do que eu, mas, 
de antemão, já falei com o Deputado Brito e posso garantir, tem o nosso 
apoio incondicional para a aprovação da PEC. Agora, é para valer, para 
ser aprovada. E é possível. Nós aprovamos uma PEC de minha autoria, de 
autoria do Deputado Rodrigo Jucá e do Deputado Chico Guerra, absolvendo 
os servidores da CODESAIMA, os servidores da CERR e da CAER, a qual 
foi aprovada nesta Casa, e cabe ao Executivo recorrer. Naquele momento, 
nós estávamos muito preocupados com essa questão, se é condicional ou 
não. Estávamos preocupados se era justo ou injusto e entendemos que aquele 
enquadramento daquela servidora era questão de justiça, assim como é os 
dos servidores da Polícia Civil que prestaram serviços por anos e anos. 
Então, tem o nosso apoio. Deputado Xingú, preocupa-me o discurso de 
Vossa excelência quando demonstra satisfação com o governo que passou 
que atende categoria A e não atende categoria B. Discordo. Se tiver alguém 
que defendeu isso, um tratamento igual entre os servidores fomos nós aqui, 
nesta Casa, começando pela revisão salarial. Estou apresentando hoje ou 
amanhã uma indicação ao Governo do Estado para que reponha a inflação de 
maneira integral no salário de nossos servidores, pois há seis anos, sete anos, 
vem sendo apenas reposto 4,5%, sendo que a inflação chega a 7%, 6.9%. E 
nunca houve essa reposição de maneira integral, algo em torno de 6.3% e 
não 4.5% como está na LOA, na LDO. Então, quero pedir o apoio de Vossa 
Excelência nessa Indicação do Governo do Estado para que possamos repor, 
e concordo com Vossa Excelência que esta Casa não abra mão do seu papel 
de fiscalizar, já que pelo menos parte desta Casa abriu mão, e não vestiram 
a carapuça contra a oposição, e possamos fiscalizar realmente esses cargos 
que foram exonerados e se há real necessidade de readmiti-los pelo bem da 
administração pública. Queria me colocar à disposição e parabenizar Vossa 
Excelência pela iniciativa da PEC e me colocar a disposição também para 
cobrarmos juntos, fiscalizarmos o Decreto de Exoneração e o próximo de 
contratação. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua. – Obrigado, Deputado 
Sampaio, pela intervenção. Nós sabemos que Vossa Excelência é um Deputado 
comprometido com os movimentos sociais, não podemos esconder isso e 
certamente não era neste momento que Vossa Excelência ia dizer não há uma 
classe tão sofrida.
 Aparte concedido ao Senhor Deputado Ionilson Sampaio – 
Deputado Xingú, em primeiro lugar é interessante e importante que Vossa 
Excelência saiba que todos nós somos solidários à questão desses servidores. 
Seria uma questão de justiça a aprovação dessa PEC. Por outro lado eu me 
preocupo apenas, e peço que Vossa Excelência se debruce sobre os aspectos 
legais de fazermos isso, se nós conseguirmos o entendimento, se isso é 
legal, é possível, se nós não teremos nenhuma dificuldade de aprovarmos 
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essa PEC nesta Casa. Sabemos das dificuldades que esses pais e mães de 
famílias têm enfrentado. A criação desse quadro em extinção seria de extrema 
importância, mas peço apenas que Vossa Excelência peça assessoria de seu 
gabinete, de consultoria jurídica da Assembleia Legislativa até para nos 
dar subsídio jurídico. Eu fui um dos que, inclusive, assinei a proposição 
de Vossa Excelência para que possamos votar isso com segurança e não 
sermos questionados e corremos o risco do Senhor Governador vir a vetar 
esta questão por alguma ilegalidade ou inconstitucionalidade. Mas, Vossa 
Excelência está de parabéns por defender esses servidores. Conte com meu 
apoio no seu pleito. Obrigado.
 O Senhor Deputado Jânio Xingú continua. – Obrigado, Deputado 
Ionilson. O seu aparte enriquece meu pronunciamento.
 Deputados Ionilson e Sampaio, demais Deputados, nós fizemos 
uma ampla pesquisa e chegamos à conclusão que no Estado de Minas 
Gerais, que é o terceiro maior Estado deste país, eles enquadraram através 
da Assembleia Legislativa 93 mil servidores da educação daquele Estado no 
quadro de extinção. Portanto, o governador daquele Estado não abandonou 
as pessoas, a Assembleia Legislativa não abandou as pessoas, fez justiça, 
porque não é possível que uma pessoa, e quero pegar como exemplo o Senhor 
Raimundo das Graças, que trabalhou sua vida inteira, esse foi seu primeiro 
emprego e último, que perdeu um membro de seu corpo em uma emboscada, 
esteja passando muita necessidade com sua família. Aí ele olha e vê que o 
Estado onde nasceu e viveu faz isso contra ele e contra sua família, sendo 
que defendia este Estado. Não é junto o senhor Raimundo nos ver aprovando 
salários de 20 mil reais, 30 mil reais para várias categorias. Eu quero me 
incluir nisso, Deputado Brito, porque eu votei e, foi pensando nisso, foi com 
essa ideia Presidente, que o senhor Patrício me procurou e eu disse a ele que 
não costumo dar ré naquilo que eu quero fazer. Eu tomei essa atitude, nós 
apresentamos a PEC e ela vai tramitar aqui, nesta Casa, a partir de hoje. Se 
vamos aprovar ou se o governador vai vetar, se isso vai dar certo, não depende 
só do Deputado Xingú. Mas, quero dizer a vocês que se o governador que 
promete fazer vários corte de gastos no governo e que tem meu apoio, já 
disse que vai vender o jato do Estado, o conjunto dos executivos, estou lhe 
dando a ideia para vender também o MAFIR, pois quanto mais dinheiro no 
tesouro, melhor para o Estado, para as pessoas que foram esquecidas durante 
vários anos.
 Quero deixar o meu cordial abraço e dizer a todos vocês, Deputados 
e Deputadas desta Casa, que não podemos afrouxar a corda, nós não podemos 
ter medo de lutar pelas pessoas, porque quando vamos às ruas, e as urnas 
provam isso, às vezes pedimos até de joelho a uma pessoa, dizemos que quando 
estivermos lá, não vamos a abandonar. Mas quando passa a eleição, o que 
mais se vê é o clamor por conta do abandono. Isso não acontecerá comigo. 
Eu me elegi e mantive todos os meus amigos perto de mim, e será assim até 
o dia em que o povo achar que eu deva estar aqui para ser uma voz em favor 
dos menos favorecidos. Obrigado.
 O Senhor Presidente (Coronel Chagas) – Anuncio para a Pauta 
da Ordem do Dia a discussão e votação, em turno único, o Projeto de Lei 
nº 08/14 que dispõe sobre a revisão geral dos vencimentos dos servidores 
públicos, ativos do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, e dá outras 
providências, de autoria do Tribunal de Contas de Roraima; da Proposta de 
Moção de Aplauso nº 011/14 aos ex-Policiais Civis do Estado de Roraima 
pela prestação de relevantes serviços na área de segurança pública nos anos 
de 1988 até 2004, como Polícia Judiciária do Estado, de autoria do Deputado 
Janio Xingú; da Moção de Pesar nº 012/14 aos familiares da Senhora Rosa 
Marinho da Silva Soares; do Requerimento nº 036/14, de autoria do Deputado 
Soldado Sampaio, requerendo a transformação da Sessão Plenária do dia 
16 de abril em Comissão Geral, momento em que esta Casa Legislativa 
estará discutindo os efeitos do Golpe Militar de 1964, com a presença de 
representantes da Ordem dos Advogados do Brasil - OAB, seccional Roraima, 
representantes da Igreja Católica e de partidos políticos; do Requerimento 
nº 040/14 de prorrogação de prazo por igual período da Comissão Especial 
destinada nos termos do Ato Normativo nº 01/12 e do Requerimento nº 015/12 
que tem a finalidade de emitir parecer ao Relatório das atividades do exercício 
anterior e planos de metas para o exercício seguinte da Companhia de Águas 
e Esgotos de Roraima-CAER. Em seguida, o Senhor Presidente suspendeu a 
Sessão pelo tempo necessário para que as Comissões em conjunto pudessem 
analisar e emitir Parecer às matérias. 
 Reaberta a Sessão.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) - Solicito ao Senhor 
Primeiro Secretário proceder à leitura do Projeto de Lei nº 08/14 e do Relatório.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – Lido o Projeto 
de Lei nº08/14 e do Relatório.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. A 
Votação será nominal. 
 Dou por aprovado o Projeto de Lei nº 08/14 por unanimidade dos 

votos dos Deputados presentes.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário proceder à leitura da Moção 
Aplauso 011/14. 
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) procede à leitura 
da Moção de Aplauso 011/14 e da Moção de Pesar nº 012/14)
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em discussão 
as matérias 
 O Senhor Deputado Soldado Sampaio – Há um Requerimento de 
minha autoria concedendo a Comenda de Orgulho de Roraima aos ex-Policiais 
Civis. Gostaria que, após a aprovação dessa Moção de Aplauso, fosse realizado 
um ato solene para entregar as duas condecorações juntas, em oportunidade 
a ser marcada pela Casa, a Comenda de Orgulho e a Moção de Aplauso do 
Deputado Xingú. 
 A Senhora Presidente, Deputada (Aurelina Medeiros)- Solicito à 
consultoria legislativa marcar a data do ato solene para a entrega da Comenda.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Quero também me associar às 
duas Moções. A dos ex-Policiais Civis, porque entendo, agora que o Deputado 
Sampaio disse que já há outras honrarias, e tudo que esta Casa fizer para 
reconhecer o trabalho desses ex-policiais, com certeza é válido.
 Ao mesmo tempo manifesto-me com sentimento de pesar pelo 
falecimento da mãe dos amigos Raniere, Coronel Ronan e do Secretário de 
Segurança do Estado, pois ao mesmo tempo em que assumiu a Secretaria, o 
destino lhe trouxe uma tragédia, lhe atribuindo uma responsabilidade maior. 
Mas, quando Deus chama um de seus filhos, ele está mostrando para os que 
ficam de que forma poderemos contribuir para que não se repitam os mesmos 
fatos. Muito obrigado!
 O Senhor Deputado Jânio Xingú – Quando apresentei a Moção 
de Aplauso aos ex-Policias da Polícia Civil, foi baseado no sofrimento e na 
dedicação desses homens que fizeram tanto por este Estado no tocante à 
Segurança Pública. No concurso geral do Estado de Roraima, exatamente 
em 2013, eles foram excluídos, sem sequer serem informados através do 
Diário oficial do Estado, foi por isso que nós demos entrada em uma PEC 
para rever e corrigir essa injustiça. E nós estamos, neste momento, arguindo 
com todos os Deputados, que com certeza irão apreciar essa PEC de forma 
sensata, porque eu sei que vem uma série de coisas que não podem, quando é 
para os menos favorecidos não pode nada, quando é para aqueles que fazem 
parte da burguesia, tudo pode. Tem coisa que legal e imoral, tem coisa que 
é feita por esta Casa, e aí me incluo, porque votei... Como a Questão dos 
Procuradores e Delegados, e nós privilegiamos várias pessoas aqui. Agora, 
é chegada a hora de corrigirmos uma grande injustiça que é a questão dos 
policiais civis do Estado de Roraima. 
 O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhora Presidente, eu 
quero me somar a Moção de Aplauso aos policiais civis do ex-território, 
companheiros com quem tive muito privilégio de trabalhar na Secretária 
de Segurança, na SEJUC ou no Sistema Penitenciário que, como falou o 
Deputado Xingú, deram uma grande contribuição para a segurança deste 
Estado e merecem esse reconhecimento desta Casa. Quero também me 
somar, Senhora Presidente, a Moção de Pesar aos familiares da senhora Rosa 
Maria Soares que nós propusemos, pois foi uma fatalidade, Deputado Zé 
Reinaldo, olhe como a vida nos coloca. A Dona Rosa Maria é mãe do Ronan 
Marinho, a qual formou uma família com o Senhor Amadeu. Ela trouxe a esse 
mundo vários filhos, deu estudo a eles, todos eles estão contribuindo para 
o crescimento deste Estado. Ronan Marinho é Coronel da Polícia Militar, 
atualmente diretor do SAS da Polícia Militar, o Raniere é um empresário bem 
sucedido, o Romualdo é oficial do Exército Brasileiro, o Rômulo é Coronel da 
Polícia Militar do Pará, a Rosana é uma jovem bem sucedida no Estado, bem 
como o Coronel Amadeu Junior da Polícia Militar do Amazonas, que criou a 
ronda no bairro e, é sucesso na Segurança Pública no Estado do Amazonas, 
sucesso que fez com que o Governador Chico Rodrigues o convidasse para 
ser Secretário de Segurança Pública, para trazer esse know how e juntamente 
com os demais órgãos de segurança pública implantassem o ronda no bairro 
aqui. Quis o destino que no dia da posse do senhor Amadeu como Secretário 
de Segurança Pública do Estado, algumas horas após a sua posse, da qual a 
senhora Rosa participou com muito orgulho, ela fosse atropelada na rua da 
sua Casa. Então, a Dona Rosa Maria, juntamente com a sua família deu e 
dão uma contribuição muito grande, para o desenvolvimento deste Estado. 
É por isso que propomos e solicitamos o apoio de todos para esta Moção de 
Pesar.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) - Não havendo mais 
nenhum dos Senhores Deputados que queiram discutir, deixo também o meu 
voto de pesar à família Marinho nessa hora de fatalidade.
 Coloco em votação as duas matérias, a Moção de Pesar e a Moção 
de Aplauso aos ex-servidores da Polícia Civil, e hoje encontramos tantos, 
muitas vezes esquecidos, sendo que tantos serviços prestaram ao ex-Território, 
há vários aqui que ficaram de cabeça branca como eu, dando muito de si ao 
Estado de Roraima. A gente deve muito a esses bravos policiais. 
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 A votação será simbólica. Os Deputados que forem favoráveis, 
permaneçam como estão.
 Dou por aprovada a Moção de Aplauso nº 011/14 e a Moção de 
Pesar nº 012/14.
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 040/14.
  O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – (Lido o 
requerimento nº 040/14).
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em discussão 
o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação 
simbólica. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam como estão.
 Dou por aprovado o Requerimento. 
 Solicito ao Senhor Primeiro Secretário que proceda à leitura do 
Requerimento nº 036/14.
 O Senhor Primeiro Secretário (Coronel Chagas) – (Lido o 
Requerimento nº 036/14).
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Coloco em discussão 
o Requerimento. 
 O Senhor Deputado Joaquim Ruiz – Eu assinei o Requerimento. 
Agora, o que me surpreendeu nessa história sobre discutir esse tema da 
revolução brasileira é que o partido do Deputado Sampaio apóia a ditadura 
da Venezuela. Em nível nacional, o partido apóia. Quer dizer, eu votei porque 
o meu não apóia, mas aí está o contraditório.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Que bom que o 
Senhor tem essa visão para que possa ser discutida aqui a matéria nesse viés 
também. 
 Então, dou por aprovado o Requerimento com data a ser marcada 
pela Presidência desta Casa.
 Informo aos Senhores Deputados o teor da Resolução nº 
015/14, que designa o Deputado Rodrigo Jucá para compor as Comissões 
Permanentes de Defesa do Consumidor; Indústria, Comércio e Turismo; 
Ciências e Tecnologia; Relações Fronteiriças e Mercosul e Comissão de 
Ética Parlamentar como segundo suplente, em razão da vagância pela saída 
do Deputado Ivo Som.
 Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos para o 
Expediente de Explicações Pessoais.
 O Senhor Deputado Zé Reinaldo – Senhora Presidente, só para 
parabenizar esta Casa que agora reconhece a questão do pessoal do Tribunal 
de Contas, votando, uma ansiedade que eles já vinham tendo e, agora, eles 
veem que esta Casa, mais uma vez, cumpre o seu papel e reconhece o valor 
de cada um dos nossos servidores. Com isso, mais um grupo de servidores do 
nosso Estado sai agraciado pelo trabalho que exerce. Não somos nós quem 
merece, são eles que são donos de suas condições de receber esse merecimento. 
Obrigado.
 A Senhora Presidente (Aurelina Medeiros) – Não havendo 
mais nenhum Deputado que deseje fazer uso da palavra no Expediente de 
Explicações Pessoais e, não havendo mais nada a tratar, declaro encerrada 
a Sessão e convoco outra para o dia 10 de abril, à hora regimental. 
 Estiveram presentes os Senhores Deputados: Ângela Portela, 
Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Chicão da Silveira, Coronel Chagas, 
Dhiego Coelho, Erci de Moraes, Gabriel Picanço, Ionilso Sampaio, Jânio 
Xingú, Jean Frank, Joaquim Ruiz, Marcelo Natanael, Mecias de Jesus, 
Naldo da Loteria, Remídio Monai, Rodrigo Jucá, Soldado Sampaio e Zé 
Reinaldo.
Ata Sucinta Aprovada em: 10/04/2014

ATAS COMISSÕES
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL EXNTERNA, CRIADA ATRAVÉS DA 
RESOLUÇÃO Nº 048/13.
MEMO Nº 001/14                                                                   

EM: 29/04/14
À Senhora: Elândia Gomes Araújo
Gerente de Arquivo da Documentação Geral da ALE/RR
Senhora Gerente, 
 Encaminhamos a Vossa Senhoria, Ata da reunião estraordinária 
da Comissão Especial Externa, criada pela Resolução de Nº 048/34,  
destinada  para apreciação e arguição do nome do Senhor Ramiro José 
Texeira e Silva, para exercer o cargo  de Presidente do Institutto de Pesos 
e Medidas do Estado de Roraima-IPEM, nos termos do art.33, inciso 
XVIII, da Constituição do Estado de Roraima, encaminhada pelo Poder 
Executivo através da Mensagem Governamental Nº 070/13, de 02/12/13, 
para este Poder, realizada em 10 de dezembro de 2013, para ser públicada 

Extemporaríamente e sem o carimbo de aprovada, devido perda de objeto, 
mediante solicitação ao Ofício Nº 035/2013/Gab.Gov de 22 de abril do 
corrente. 
          Atenciosamente,

Marcelo Natanael 
Presidente

ATA DE INSTALAÇÃO DA COMISSÃO ESPECIAL EXTERNA, 
CRIADA ATRAVÉS DA RESOLUÇÃO Nº 048/2013 

 Aos dez dias do mês de dezembro do ano de dois mil e treze, 
às onze horas e cinquenta minutos, no Plenário Antônio Valério Magalhães, 
desta Casa Legislativa, sito a Praça do Centro Cívico 202, realizou-se, 
extraordinariamente, a reunião da Comissão Especial Externa, criada 
através da Resolução nº 048/13. Destinada para, “apreciação e arguição 
do nome do Senhor Ramiro José Texeira e Silva, indicado para exercer o 
cargo de Presidente do Instituto de Pesos e Medidas do Estado de Roraima 
– IPEM, nos termos do Art. 33, Inciso XVIII, da Constituição do Estado 
de Roraima.” Composta pelos seguintes Senhores Parlamentares: Dhiego 
Coelho, Erci de Moraes, Ivo Som, Jalser Renier, Marcelo Cabral e Marcelo 
Natanael. Assumiu a Presidência dos trabalhos o Deputado Erci de Moraes, 
nos termos do Regimento Interno desta Casa. Havendo quorum regimental 
o Senhor Presidente declarou abertos os trabalhos e anunciou, conforme 
acordo de lideranças, os nomes dos candidatos aos cargos de Presidente, 
Vice-Presidente e Relator. Iniciado o processo de votação e feita a chamada, 
votaram os Deputados: Ivo Som, Jalser Renier, Marcelo Cabral e Marcelo 
Natanael. Ausente o Senhore Parlamentar: Dhiego Coelho. Encerrado o 
processo de votação, o Senhor Presidente proclamou o resultado, declarando 
eleitos e empossados, para Presidente o Senhor Deputado Marcelo Natanael, 
para Vice- Presidente o Senhor Deputado Ivo Som, e para Relator o Senhor 
Deputado Jalser Renier. Estando com a palavra, a Senhor Presidente, eleito 
agradeceu a todos pela votação e informou que a Comissão será convocada 
no tempo oportuno para análise da indicação. Encerramento: Às onze horas e 
quarenta minutos, nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente encerrou 
a reunião, e para constar, eu, Edelzânia Silva de Oliveira, Secretária, lavrei 
a presente Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pelo Senhor 
Presidente e encaminhada à publicação.

Marcelo Natanael 
Presidente da Comissão.

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA CRIADA ATRAVÉS DA 
RESOLUÇÃO Nº039/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 001/14
Em 08/04/14.

 Convoco os Senhores Parlamentares, membros da Comissão 
Especial Interna, criada pela Resolução 039/13, Deputados Dhiego Coelho, 
Soldado Sampaio, Jean Frank e George Melo para reunião extraordinária 
desta Comissão, para o dia 10/04/14, às 17 horas, na Sala de Reuniões deste 
Poder, nos autos do Plenário Noêmia Bastos Amazonas para apreciação e 
deliberação do parecer à Proposta de Emenda Constitucional nº004/13, de 
autoria do Senhor Deputado Coronel Chagas e outros, que “Acresce §7º 
e incisos I, II e III ao Art. 27 da Constituição Estadual, e dá outras 
providências”.

Dep. Chicão da Silveira
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERÊNCIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
COMISSÃO ESPECIAL INTERNA CRIADA ATRAVÉS DA 
RESOLUÇÃO Nº039/13

EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº 003/14
Em 30/04/14.

 Convoco os Senhores Parlamentares, membros da Comissão 
Especial Interna, criada pela Resolução 039/13, Deputados Dhiego Coelho, 
Soldado Sampaio, Jean Frank e George Melo para reunião extraordinária 
desta Comissão, para o dia 07/05/14, após a Sessão Plenária, na Sala de 
Reuniões deste Poder, nos autos do Plenário Noêmia Bastos Amazonas para 
apreciação e deliberação do parecer à Proposta de Emenda Constitucional 
nº004/13, de autoria do Senhor Deputado Coronel Chagas e outros, que 
“Acresce §7º e incisos I, II e III ao Art. 27 da Constituição Estadual, e 
dá outras providências”.

Dep. Chicão da Silveira
Presidente da Comissão


