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e) Deputado Gabriel Picanço.
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c) Deputado Jalser Renier;
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e) Deputado Coronel Chagas.
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b) Deputada Ângela Águida – Vice-Presidente;
c) Deputada Aurelina Medeiros;
d) Deputada Catarina Guerra; e
e) Deputado Evangelista Siqueira.

Comissão de Defesa dos Direitos Humanos, Minorias e 
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a) Deputada Yonny Pedroso – Presidente;
b) Deputada Ângela Águida – Vice-Presidente;
c) Deputada Betânia Almeida;
d) Deputado Evangelista Siqueira; e 
e) Deputada Lenir Rodrigues;

Comissão de Defesa dos Direitos da Pessoa com 
Deficiência e do Idoso:
a) Deputada Ângela Águida – Presidente;
b) Deputada Tayla Peres – Vice-Presidente;
c) Deputado Jânio Xingu;
d) Deputada Lenir Rodrigues; e
e) Deputado Odilon Filho.

Comissão de Ética Parlamentar:
a) Deputado Coronel Chagas – Presidente;
b) Deputada Catarina Guerra – Vice-Presidente;
c) Deputado Evangelista Siqueira;
d) Deputado Jorge Everton;
e) Deputada Lenir Rodrigues;
f) Deputada Aurelina Medeiros (1ª suplente); e
g) Deputado Neto Loureiro (2º suplente).

Comissão de Defesa e Proteção aos Direitos dos 
Animais:
a) Deputado Chico Mozart – Presidente;
b) Deputado Renato Silva – Vice-Presidente;
c) Deputada Betânia Almeida;
d) Deputado Jeferson Alves; e
e) Deputada Yonny Pedroso.

Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável:
a) Deputado Eder Lourinho – Presidente;
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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR
PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR Nº 003/2021

EMENTA: ALTERA O §4º, DO 
ART.2º DA LEI COMPLEMENTAR 
Nº 071/2003, LEI ORGÂNICA DA 
PROCURADORIA-GERAL DO 
ESTADO DE RORAIMA.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA RESOLVE:

Art. 1º – O §4º, do art. 2º da Lei Complementar de nº 071, de 18 
de dezembro de 2003, passa viger com a seguinte redação:

”Art.2…………………………..
§4º A Procuradoria-Geral do Estado terá o prazo de sete dias 

úteis para se manifestar, administrativamente, sobre qualquer matéria de 
sua competência, observado o disposto no § 2° deste artigo.”

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

JUSTIFICATIVA
O presente  Projeto de Lei Complementar, tem como escopo 

altera o §4º, do art.2º da Lei Complementar nº 071/2003, Lei Orgânica da 
Procuradoria-Geral do Estado de Roraima, que tratar do prazo de vinte 
dias úteis, que a Procuradoria-Geral do Estado tem para se manifestação, 
administrativamente sobre matérias de sua competência, assim alterado 
este prazo pra dez dias úteis.

A Constituição do Estado de Roraima conferiu, por intermédio 
do art. 41, a possibilidade dos membros dessa Casa Legislativa ter a 
iniciativa em propor Leis Complementareis.

Pois bem, a presente propositura visa à alteração do prazo 
de manifestação da Procuradoria-Geral nas demandas administrativas, 
atualmente de 20 (vinte) dias úteis para o prazo para sete dias úteis, de 
modo a buscar unicamente viabilizar maior celeridade nas demandas, que 
são essenciais ao melhor desenvolvimento da Administração Pública, que 
tanto velar por melhorias pontualmente.

Ademais, cabe salientar que no contexto da Administração Pública 
já temos vários outros prazos a serem seguidos que em muitos momentos 
acabam sendo alvo de reclamações dos próprios Gestores Públicos ao não 
conseguirem de forma eficiente atender as demandas da sociedade.

Assim, a burocratização existente em decorrência de prazos a serem 
seguidos, hoje podemos propor uma alteração que de forma muito eficiente poderá 
proporcionar uma maior celeridade nas demandas da Administração Pública.

Por fim, dada a relevância do tema da proposição que 
apresentamos, contamos com o indispensável apoio dos ilustres pares para 
aprovação do presente projeto de lei complementar. 

Sala das Reuniões, 05 de maio de 2021.
JÂNIO XINGÚ

Deputado Estadual

PROJETO DE RESOLUÇÃO

PROJETO DE RESOLUÇÃO LEGISLATIVA Nº 010/2021
Altera o Caput do artigo 24 e §§ 1º e 3º 
do Regimento Interno da Assembleia 
Legislativa do Estado de Roraima.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 
DO ESTADO DE RORAIMA resolve:

Art. 1º O caput do artigo 24 e os parágrafos 1º e 3º passam a 
vigorar com as seguintes redações: 

Art. 24 Aos Vice-Presidentes, na ordem, 
incumbe substituir o Presidente em suas 
ausências ou impedimentos e votar nas decisões 
da Mesa.
§1º No caso de renúncia ou licença, assumirá 
sempre o Vice-Presidente, na ordem, em sua 
plenitude.
§2º (...)
§3º À hora do início dos trabalhos da sessão, 
não se achando o Presidente no recinto, será ele 
substituído pelos Vice-Presidentes, na ordem.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Art. 3º Revogam-se as disposições em contrário.

Palácio Antônio Martins, 11 de maio de 2021.
Jânio Xingu

Deputado Estadual 
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Campos. Essas áreas apresentam altas demandas de 
ocorrências por conta da concentração de estrangeiros em 
torno de abrigos e semáforos.     

 É certo que a ausência de controle no fluxo de entrada 
de imigrantes na fronteira de Roraima coma Venezuela priora na 
criminalidade. Sim, mesmo com a pandemia causada pela Covid-2019, 
de modo clandestino ou não, tem-se que continua a entrada diária de 
estrangeiros em Roraima. 

A presente indicação visa a que o Governo Estadual crie uma 
Delegacia Especializada em Crimes Cometidos por Estrangeiros no 
Estado de Roraima, a fim de que se faça acompanhamento mais detalhado 
e específico acerca dos crimes cometidos por estrangeiros em Roraima 
para fins de prevenção e repressão da prática de infrações penais, além de 
facilitar a criação de banco de dados com pontos sensíveis sobre o perfil e 
ficha criminal de quem comete ilícitos. 

Eis expostos os principais objetivos da presente Indicação.
Palácio Antônio Augusto Martins, 03 de maio de 2021.

JÂNIO XINGÚ
Deputado Estadual

ATAS

ATA DA 2857º SESSÃO ORDINÁRIA, EM 31 DE MARÇO DE 2021
= HÍBRIDA=

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SOLDADO SAMPAIO
(Em exercício)

Às nove horas e cinquenta e nove minutos do dia trinta e um 
de março de dois mil e vinte e um, no Plenário desta Casa Legislativa, 
deu-se a segunda milésima octingentésima quinquagésima sétima Sessão 
Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Bom dia a todos. 
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à verificação de 
quórum.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – Há quórum, 
senhor presidente.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, 
declaro aberta a presente Sessão.

Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à leitura da 
Ata da Sessão anterior.

A Senhora Segunda-Secretária Aurelina Medeiros – (Lida a 
Ata).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – 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 Coronel Chagas – O Expediente 
consta do seguinte, senhor presidente: RECEBIDOS DO PODER 
EXECUTIVO: Mensagem Governamental n. 008, de 29 de março de 
2021, requerendo a retirada de tramitação dos seguintes expedientes: 
Mensagem Governamental n. 002, de 23 de janeiro de 2020, referente 
ao Projeto de Emenda Constitucional n. 001, de 23 de janeiro de 
2020 e Mensagem Governamental n. 003, de 23 de janeiro de 2020, 
referente ao Projeto de Lei Complementar n. 001, de 23 de janeiro de 
2020; Mensagem Governamental n. 009, de 29 de março de 2021, 
encaminhando o Projeto de Lei n. 052, de 29/03/2021, que “dispõe sobre 
a transferência de titularidade de imóveis”, para apreciação em regime 
de urgência; Mensagem Governamental n. 010, de 29 de março de 2021, 
encaminhando o Projeto de Lei n. 053, de 29/03/2021, que “altera a Lei 
n. 1.442, de 09 de dezembro de 2020, que autoriza o Poder Executivo 
Estadual a desapropriar o imóvel que indica e dá outras providências”. 
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei n. 054, de 30 de 
março de 2021, de autoria da deputada Betânia Almeida, que “institui 
a Política Estadual de Incentivo à Prática de Esportes na Terceira Idade 
e dá outras providências”; Moção de Pesar n. 017, de 29 de março de 
2021, de autoria do deputado Marcelo Cabral, para “prestar solidariedade 
e profundo pesar aos familiares do senhor Adevan de Azevedo Bríglia”; 
Moção de Pesar n. 018, de 29 de março 2021, de autoria do deputado 
Marcelo Cabral, para “prestar solidariedade e profundo pesar aos 
familiares do senhor Antônio Edson Lopes Araújo”; Moção de Pesar n. 
019, de 30 de março de 2021, de autoria do deputado Marcelo Cabral, para 
“prestar solidariedade e profundo pesar aos familiares da senhora Rosinete 
Ribeiro de Alcântara”; Requerimento n. 033, de 24 de março de 2021, 

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO Nº 608/2021
 O Deputado que esta subscreve, com amparo no artigo 202 
do Regimento Interno da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, 
requer o encaminhamento ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado 
da seguinte Indicação: 

ELABORAÇÃO DE PROJETO 
DE LEI QUE CRIA DELEGACIA 
ESPECIALIZADA EM 
CRIMES COMETIDOS POR 
ESTRANGEIROS NO ESTADO DE 
RORAIMA.  

JUSTIFICATIVA
Inicialmente cumpre ressaltar que a matéria relativa a aumento 

de despesa pública possui previsão na Constituição do Estado de Roraima, 
no artigo 63, II, segundo o qual estabelece que 

Art. 63. É da competência privativa do Governador a 
iniciativa de Leis que disponham sobre: (...) 
II - criação e extinção de cargos, funções, empregos 
públicos na administração direta, autárquica e 
fundacional, ou aumento de despesa pública, no âmbito 
do Poder Executivo;

Trata-se de questão relativa ao processo legislativo, cujos 
princípios são de observância obrigatória tal como tem decidido o C. 
Supremo Tribunal Federal:

O modelo estruturador do processo legislativo, tal 
como delineado em seus aspectos fundamentais pela 
Constituição da República - inclusive no que se refere às 
hipóteses de iniciativa do processo de formação das leis 
- impõe-se, enquanto padrão normativo de compulsório 
atendimento, à incondicional observância dos Estados-
Membros. Precedentes: RTJ 146/388 - RTJ 150/482” 
(ADIn nº 1434-0, medida liminar, relator Ministro Celso 
de Mello, DJU nº 227, p. 45684).

Pois bem, apresentamos a presente Indicação Parlamentar por 
considerarmos que Roraima continua vivendo um momento delicado por 
conta da entrada ainda significativa de estrangeiros, que provoca impacto 
nas mais diversas áreas, especialmente na segurança. 

Em 2016, quando a Venezuela se retirou MERCOSUL por falta 
de cumprimento de cláusulas democráticas do bloco, o país teve piora em 
sua situação econômica, seguida de decretação de estado de emergência 
econômica pelo governo Maduro.

O Brasil, especialmente o estado de Roraima, logo começou 
a sentir os reflexos dessa crise venezuelana, com elevado aumento da 
imigração. O Estado apresentou dificuldades na realização do controle do 
fluxo migratório, e o que ainda se vê, apesar da existência de abrigos, por 
meio da Operação Acolhida, é que muitos ainda se encontram em situação 
de mendicância, morando nas ruas, trabalhando de forma informal e até 
mesmo se prostituindo. 

Claro que com aumento da entrada de estrangeiros em Roraima, 
motivada pela situação de crise econômica, o estado passou a verificar 
crescimento no número de crimes por imigrantes, em sua maioria por 
venezuelanos, segundo dados do Centro Integrado e Operações Policiais da 
Secretaria Estadual da Segurança Pública. Matéria jornalística foi publicada 
pelo jornal Folha de Boa Vista: 

Os números divulgados revelam que nos anos de 2017 
e 2018 foram registradas 5.939 ocorrências envolvendo 
estrangeiros, sendo que 95% desses casos foram 
praticados por venezuelanos. Os dados demostram que 
em 2017 o atendimento emergencial registrou 1.765 
acontecimentos, representando 2,26% das 77.939 
demandas do ano. Enquanto que em 2018 foram 
registradas 4.173 ocorrências, representando 5,8% no 
universo de 71.852 casos gerais, com taxa de crescimento 
de 2017 para 2018 na ordem de 136%.
A maior onda de crimes na capital aconteceu no bairro 
Caimbé, onde em 2018 foram registradas 361 ocorrências, 
um aumento de 94 casos, se comparado com 2017.
O Centro da cidade ocupa a segunda posição com 371 
casos em 2018 e 186 no ano anterior. O terceiro lugar é 
do bairro São Vicente, que registrou 360 ocorrências em 
2018 e 103 em 2017. As posições seguintes são ocupadas 
pelos bairros 13 de Setembro, Buritis, Liberdade, 
Pintolândia, Asa Branca, Tancredo Neves, Mecejana, 
Pricumã, São Francisco, Jardim Floresta e Senador Hélio 
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das aposentadorias. Mas, veja bem o que ocorre pelo Brasil afora: 
aplicação indevida em fundos podres, como aconteceu aqui no Estado 
de Roraima. Aconteceu aqui desvio de finalidade de recurso, praticando 
crime de apropriação indébita previdenciária, quando os gestores retiram 
mensalmente essa contribuição do salário do servidor e não repassam para 
o IPER, como aconteceu aqui em governos passados, ou como tentaram 
fazer no governo Suely Campos, de “meterem a mão” em mais de R$ 
500.000.000,00 (quinhentos milhões) da Previdência e que eu consegui, 
acionando o Ministério Público de Contas e o Ministério Público 
Estadual, nós conseguimos com o próprio TCE liminares que evitaram 
que pegassem esse dinheiro, porque diziam que havia muito dinheiro no 
IPER e agora não tem mais. Agora a história é outra e atualmente, existe o 
déficit atuarial. Eu fiz um requerimento e nós aprovamos aqui no Plenário, 
para que o presidente do IPER nos explique esse déficit atuarial. Nós não 
estamos falando de déficit financeiro, em nenhum momento foi falado, 
tanto que no meu requerimento consta igual ao projeto. Como está aqui 
no projeto, a Mensagem Governamental diz que o Fundo Financeiro de 
Regime Próprio da Previdência Estadual encontra-se deficitário. Está 
aqui, conforme Relatório de Avaliação Atuarial concluído em 2020. Esse 
fundo está na ordem de R$ 1.342.263.000,00 (um bilhão trezentos e 
quarenta e dois milhões e duzentos e sessenta e três mil reais). Veja só, um 
bilhão de déficit atuarial, e o outro fundo, que é o Fundo Previdenciário, 
o déficit é de R$ 576.000.000,00 (quinhentos e setenta e seis milhões), 
aproximadamente. Então, são quase dois bilhões de déficit. Eu solicitei, 
pois estou como relator do projeto, que houvesse um encaminhamento de 
uma explicação minuciosa, sabe por quê? Porque quando os governos se 
apropriam do recurso que deveria ser transferido para o IPER, a culpa é 
do servidor que terá que pagar a conta hoje. O que foi feito até agora pelo 
IPER? Quero saber, para que essas pessoas sejam punidas. Foi entrada 
com alguma ação regressiva ou está sendo buscado, de alguma forma, o 
ressarcimento? Porque esse dinheiro não é do governo, esse dinheiro é 
dos servidores que passaram no concurso público, que se esforçaram a 
vida toda e agora o governo se apropria indevidamente desses recursos. 
Nós precisamos discutir com clareza, se foram os governos passados 
que deram causa e não aplicaram devidamente os recursos do IPER. Por 
que não aumenta a patronal, ao invés de aumentar a contribuição dos 
servidores? A culpa não é do servidor. Nós temos uma previdência nova 
e que era para estar despreocupada, mas em 2045 a previdência irá ter 
problema. Se tivessem sido aplicados de forma devida esses recursos, 
não teríamos essa preocupação em aumentar. Então, eu deixo aqui a 
minha palavra da necessidade, deputado Nilton Sindpol, de discutirmos. 
Não é porque os outros estados estão fazendo e nem porque o Governo 
Federal está fazendo... eu quero saber como se chegou a esse cálculo. Eu 
quero que me mostrem o que foi feito para buscar o ressarcimento desses 
recursos desviados. Eu não sou especialista em direito previdenciário, por 
isso pedi ao senhor presidente que disponibilizasse uma assessoria para 
que pudéssemos fazer uma auditoria independente.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol. - Quero 
me somar às suas palavras e dizer que eu, particularmente, estou revoltado 
quando o presidente do IPER vai à mídia e, literalmente, nos chama de 
burros. Claro que não somos nenhum especialista, assim como também 
ele não é, ele não é especialista em direito previdenciário. Quero dizer o 
seguinte: se os governos se apropriarem, realmente, é um crime tipificado 
no Código Penal Brasileiro, apropriação indébita previdenciária. O que, 
realmente, a gestão, ou as gestões do IPER fizeram para recompor esse 
dinheiro? Outra coisa, o déficit de dois mil e quarenta e lá vai poeira, será 
que o IPER fez uma projeção de quantos servidores serão pensionistas ou 
aposentados até lá? Certamente, haverá outros concursos públicos, e esses 
servidores, assim como eu, assim como Vossa Excelência, precisamos ser 
amparados pelo nosso direito, já que nós contribuímos de forma concreta 
todo santo mês e não podemos mais admitir que, simplesmente, o Instituto 
de Previdência venha e diga que tem um déficit, mas não mostra. O que é 
mostrar o déficit? É dizer com todas as letras ou mostrar matematicamente 
como foi que se chegou a esse déficit, quais foram as fórmulas aplicadas, 
quais são as variáveis. Certo? Então, quero me somar às suas palavras 
e me colocar à inteira disposição, senhor deputado, para que, juntos, 
possamos, realmente, aqui trazer o secretário do IPER. Pergunto da 
Presidência se já foi oficializado a ele para que ele venha e explique para 
todos nós parlamentares. Isso aí é inadmissível, que sempre o servidor seja 
penalizado, duplamente. Nós somos penalizados, porque contribuímos, 
o gestor da causa não sofre nenhuma penalidade, e ele não sofre ação 
regressiva e assim nós somos punidos, e vai ficando o dito pelo não dito. 
Então, são essas minhas palavras para contribuir, senhor deputado Jorge 
Everton.

O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Obrigado, 
deputado Nilton Sindpol.

de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito criada nos termos da 
Resolução 041/2019, alterada pelas Resoluções n. 044/2019 e 021/2020, 
que “requer prorrogação de prazo por mais 30 (trinta) dias, a contar do dia 
30/03/2021”; Requerimento n. 034, de 29 de março de 2021, de autoria da 
Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução n. 043/2019, 
que “requer prorrogação de prazo por igual período”; Requerimento n. 
035, de 30 de março de 2021, de autoria da Comissão Especial Externa 
criada nos termos da Resolução n. 042/2020, que “requer prorrogação de 
prazo por igual período”; Requerimento n. 036, de 29 de março de 2021, 
de autoria do deputado Renato Silva, que “requer a retirada de tramitação 
do Projeto de Lei n. 165/2020, que torna obrigatório a prestação de 
socorro a animais atropelados e adota outras providências”; Indicação n. 
236/21, de autoria da deputada Angela Águida; Indicação n. 237/21, de 
autoria do deputado Jorge Everton; Indicações n. 238, 239, 240 e 241, 
de 2021, de autoria do deputado Renan Filho; Indicações n. 242, 243, 
244, 245, 246, 247, 248, 249, 250, 251, 277, 278, 279, 280 e 281, de 
2021, de autoria da deputada Catarina Guerra; Indicação n. 252 /21, de 
autoria do deputado Jânio Xingu; Indicação n. 253/21, de autoria do 
deputado Gabriel Picanço; Indicação n. 254/21, de autoria da deputada 
Tayla Peres; Indicações n. 255, 256, 257, 258, 259, 260, 261, 262 e 263, 
de 2021, de autoria do deputado Marcelo Cabral; Indicações n. 264 e 
265, de 2021, de autoria do deputado Eder Lourinho; Indicações n. 266, 
267, 268, 269, 270 e 271, de 2021, de autoria do deputado Evangelista 
Siqueira; Indicações n. 272, 273, 274, 275 e 276, de 2021, de autoria da 
deputada Betânia Almeida; Memorando n. 008, de 25 de março de 2021, 
de autoria do deputado Dhiego Coelho Fogaça, justificando sua ausência 
nas Sessões dos dias 16, 17 e 18 de março de 2021, por motivo de viagem 
ao Município de Rorainópolis; Memorando n. 009, de 25 de março de 
2021, de autoria do deputado Dhiego Coelho Fogaça, justificando sua 
ausência na Sessão do dia 24 de março de 2021, por motivo de viagem 
ao Município de Caroebe; DIVERSOS: Ofício n. 044, de 23 de março de 
2021, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Roraima, solicitando 
a devolução dos Anteprojetos de Lei e respectivas planilhas, que dispõem 
sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras e Remuneração 
do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá outras providências; 
Ofício n. 0891, de 29 de março de 2021, de autoria da Secretaria de 
Estado da Educação, Cultura e Desporto – SEED-RR, em atendimento 
ao Ofício 002/2021/CEDL/ALE-RR, informando os dados financeiros 
do Fundo de Desenvolvimento da Educação Básica e de Valorização 
dos Profissionais da Educação – FUNDEB; Ofício n. 38785, de 26 de 
março de 2021, de autoria do Departamento Nacional de Infraestrutura de 
Transporte - Superintendência Regional do DNIT no Estado de Roraima, 
em atendimento ao Ofício n. 035/2021-SL/ALERR, referente às medidas 
emergenciais que estão sendo adotadas para solucionar os danos ocorridos 
na ponte sobre o Rio Barauana.

Era o que constava do Expediente, senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Solicito ao senhor 

primeiro-secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – Senhor 
presidente, estão inscritos como oradores: deputado Jorge Everton, 
deputado Renan Filho e deputada Lenir Rodrigues.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com três oradores e 
com o tempo de até vinte minutos para cada deputado. Com a palavra o 
deputado Jorge Everton.

O Senhor Deputado Jorge Everton – Bom dia, presidente. 
Eu quero cumprimentar todos os membros da Mesa, nossos colegas 
deputados, nossos servidores e você que nos acompanham pelo facebook 
e pela TV Assembleia, meu bom-dia e uma boa Sessão a todos. Presidente, 
o tema que me traz aqui ao Plenário, hoje, é sobre a situação da nossa 
Previdência, dos nossos servidores do Instituto de Previdência Estadual. 
Eu recebi para relatar o Projeto de Lei Complementar nº 017/20, que altera 
os dispositivos da Lei nº 054, de 31 de dezembro de 2001, e dá demais 
providências. Esse projeto visa aumentar a contribuição previdenciária 
dos nossos servidores, então, é algo de interesse de todos os servidores 
do Estado. Esse projeto está buscando a regulamentação, de acordo com 
a Emenda Constitucional nº 103, que é uma obrigatoriedade dos estados 
se adequarem ao Regime de Previdência idêntico ao da União. Pois bem, 
historicamente, o sistema de previdência no mundo é fadado ao fracasso, 
historicamente, porque, se não houver uma boa aplicação do recurso que é 
arrecadado mensalmente, se tornará inviável e impossível que esse recurso 
arque com a previdência dos nossos aposentados. Isso é fato. Então, o que 
o mundo faz? O mundo investe de forma adequada em fundos seguros que 
tragam rentabilidade, fundos imobiliários, ações, para que garantam que 
esse dinheiro, que todos os meses é recolhido do salário dos servidores, 
possa gerar uma condição de trazer uma tranquilidade no pagamento 
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mas também, agradecemos quando o parlamentar é ouvido. Queria, 
aqui, agradecer ao secretário de saúde, que mandou uma equipe para o 
hospital, que consertou a máquina de Raio-X. Todas as demandas que 
nós encontramos de forma negativa no hospital foram resolvidas. Então, 
o papel do deputado é fiscalizar, o do Executivo é executar. Não estamos 
aqui para fazer diferente de ninguém, pelo contrário, estamos aqui para 
somar com a população, e fico muito feliz. Aproveito a oportunidade para 
falar que a gente vai a todos os hospitais do Estado a partir de amanhã, para 
fiscalizar e levar as demandas negativas para o Executivo, para que a gente 
possa ter uma saúde de melhor qualidade, tendo em vista que algumas 
demandas podem ser resolvidas dentro do próprio município e têm vindo 
para o HGR, superlotando um hospital que já está bem prejudicado com 
relação a esse vírus, que vem assolando o mundo.

Quero aproveitar a oportunidade para parabenizar o governador 
Antônio Denarium pela sensibilidade pela qual ele vem tratando os 
funcionários públicos do nosso Estado, principalmente com a questão 
de promoção funcional. Ontem estivemos na promoção do Corpo de 
Bombeiros. Parabenizo também a deputada Catarina Guerra, que também 
esteve lá, uma profunda defensora dessa promoção. Eu e o deputado Renato 
fizemos uma indicação, somando com os demais deputados, que também 
parabenizo. Esta Casa vem se mostrando muito participativa em defender 
os interesses dos servidores públicos, e o governador foi extremamente 
sensível, e junto com o comandante-geral fizeram a promoção de seis meses 
dos cadetes do Corpo de Bombeiros. Eles ficaram quase dois anos fora por 
falta de orçamento e procuraram esta Casa. A Casa colocou orçamento 
para que os cadetes voltassem ao comando do Corpo de Bombeiros. 
Muitos cadetes na época ficaram desempregados, os que eram soldados, 
que passaram para cadetes, tiveram que voltar a ser soldados. Então, esta 
Casa teve uma participação especial na recondução desses cadetes. Fui ao 
procurador-geral Jean Michetti, o qual também agradeço, com o senador 
Mecias, com o deputado federal Jhonatan, deputada Catarina, deputado 
Renato Silva, fomos até ao governador, e ele já reconduziu essa turma de 
cadetes no mês de novembro. Eles já começaram a receber no primeiro dia 
de novembro e, na primeira quinzena de janeiro eles foram reconduzidos à 
academia e ontem completaram seis meses do curso, contando com a data 
que eles já tinham começado na gestão anterior.

Parabéns a todos os cadetes. Não fizemos mais do que a nossa 
parte, que é defender os direitos de vocês, dar oportunidade, que veio 
através de estudos, de abdicar até mesmo da própria família para passar 
em um concurso público e se tornar um oficial do Corpo de Bombeiros. 
Então, é uma página virada com um final feliz. Eu fico muito contente 
de estar em uma Assembleia, na qual temos 24 deputados extremamente 
comprometidos com o desenvolvimento, não só do nosso Estado, mas da 
melhoria, quando se trata de funcionário público. Então, fica aqui os meus 
parabéns aos promovidos e também aos cadetes do Corpo de Bombeiros 
Militar. Obrigado! Tenham uma ótima semana e até a próxima.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Bom dia a todos e todas 
senhoras e senhores deputados, deputada Aurelina, que está presidindo 
esta Sessão, servidores desta Casa, população que nos acompanha pela TV 
Assembleia e pelas redes socias. 

Subi a esta Tribuna, hoje, para fazer um alerta sobre a forma 
com que estamos tratando os nossos rios e igarapés. A água, senhoras 
e senhores, é um recurso natural e muitos não se deram conta que não 
é infinito, pois pode acabar por diversas razões, como a contaminação, 
por exemplo. Tivemos no dia 22, o Dia Mundial da Água, com muitas 
palestras, muitas postagens sobre o valor da água, mas, andando pelo 
Estado, e eu ando muito, notamos facilmente igarapés e rios, deputado 
Evangelista, que antes eram tão bonitos e saudáveis, onde poderíamos 
parar e encher a nossa garrafinha e beber, agora, padecemos, com a 
falta de consciência da própria população... Parece que a população 
de Roraima está dormindo, está adormecida e acha que o Rio Branco 
não pode acabar. Recebi aqui ontem um vídeo, que acredito que várias 
pessoas tenham recebido por meio de grupos de WhatsApp, um vídeo 
supostamente do leito do Rio Mucajaí, que está sendo destruído por 
máquinas mineradoras. No vídeo de um minuto e dez segundos, mostra 
o interlocutor, como teria sido feito o desvio de 130 metros. São imagens 
fortes e tristes, senhoras e senhores. Eu sou natural de Mucajaí, eu me 
criei em Mucajaí, e me emociono. Estou triste, hoje, Jardel, você que 
é superintendente, eu estou indignada, estarrecida, magoada e ferida. 
Eu não posso me calar, Evangelista, deputado Nilton Sindpol, eu não 
posso. Eu me criei no Mucajaí, eu vi ontem essas cenas, e nós não 
podemos ver com naturalidade. Nós precisamos estar conscientes que 
a contaminação das águas dá câncer. Eu estou distribuindo... Deputado 
Coronel Chagas, Vossa Excelência que gosta do Rio Mucajaí, eu sei 
que Vossa Excelência tem vários amigos no Mucajaí, ontem mesmo eu 
encontrei uma pessoa que disse: eu sou eleitora do Coronel Chagas, ele 

Aparte concedido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues. – Eu 
também quero me somar às palavras do senhor deputado Nilton Sindpol 
e parabenizar Vossa Excelência pela defesa dos servidores públicos do 
Estado de Roraima. Acredito que Vossa Excelência esteja coberto de razão 
e não preciso mais ouvir o presidente do IPER, porque me somo ao seu 
raciocínio e a sua análise. O senhor está de parabéns! Nós é quem devemos 
defender, realmente, com essa sua análise, os servidores públicos, e em 
nenhum momento somos obrigados a seguir essa lei federal, porque 
exatamente na lei está dizendo exceção, e Roraima está nessa exceção. 
Muito grata!

 O Senhor Deputado Jorge Everton continua. – Obrigado, 
deputada Lenir Rodrigues. Como estava falando, não sou especialista em 
direito previdenciário, minha especialidade é outra, minha especialidade 
é botar ladrão na cadeia. Nisso sou especialista, nisso tenho curso, tenho 
treinamento, tenho capacitação. Sou delegado de polícia, já coloquei muito 
vagabundo na cadeia, isso já fiz muito. Não sou especialista em direito 
previdenciário, mas roubaram dinheiro do IPER, e esse dinheiro é dos 
servidores. Isso não posso aceitar e precisamos debater esse assunto com 
responsabilidade e sem pressa. Vou transcrever aqui, para finalizar minha 
fala, senhor presidente, que, no dia vinte e um de janeiro, consta no site do 
IPER uma matéria afirmando que o patrimônio de previdência gerido pelo 
IPER cresceu 40.74%. Parabéns ao IPER, parabéns ao senhor governador 
Antônio Denarium! É isso que o servidor precisa, de uma gestão adequada 
para o IPER. Está aqui, dizendo na mesma matéria, que foi repassado para 
o IPER em 2017 R$ 51.000.000,00 (cinquenta e um milhões); em 2018 R$ 
39.000.000,00 (trinta e nove milhões), em 2019 R$ 135.000.000,00 (cento 
e trinta e cinco milhões), em 2020 R$ 136.000.000,00 (cento e trinta e 
seis milhões). Foi repassado, no final de 2019, R$ 109.000.000,00 (cento 
e nove milhões) dos recursos oriundos da cessão onerosa do Pré-sal. Tem 
que investir esse dinheiro. Nós precisamos é de investimentos, precisamos 
fazer com que os nossos servidores tenham uma aposentadoria garantida. 
Foi para isso que eles estudaram, foi para isso que eles se dedicaram e 
foi para isso que eles trabalharam, porque o mal do Brasil é querer culpar 
o servidor público do problema. É esse o mal do brasileiro, mas, agora, 
por exemplo, as pessoas estão morrendo nos hospitais e são servidores 
públicos da saúde, que estão lá cuidando da nossa população. Os servidores 
da segurança pública estão diariamente expostos a esse vírus, trabalhando 
nas ruas. Os servidores públicos da Assembleia estão aqui trabalhando 
para garantir que o processo constitucional seja dado continuidade, seja 
mantido. Então, meus senhores, minhas senhoras e meus amigos, amigo 
servidor público, está na hora de manifestar a nossa indignação, está na 
hora de defender o nosso interesse, porque, se o servidor público calar 
e essa lei passar, na minha opinião, está sendo feito um absurdo. Isso 
daqui, se você calcular até 14%, sair de 11 para 14%, sendo 3% ao mês, 
isso é confisco, isso é confisco do dinheiro do servidor. Nós estamos a 
tantos anos sem reposição salarial para os servidores e vamos confiscar 
3% ao mês? Não posso aceitar, não posso me calar, e aguardo a resposta 
do encaminhamento do nosso requerimento ao IPER para que possamos 
analisar esse projeto de lei. Aguardo também a auditoria que foi solicitada, 
senhor presidente. Muito obrigado e um bom-dia a todos!

 O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra o 
senhor deputado Renan Filho, por até vinte minutos.

 Enquanto o deputado sobe a Tribuna, dando o feedback ao 
senhor deputado Jorge, já encaminhamos o documento, pedindo essa 
parceria com a Assembleia para fazer a devida assessoria, à Comissão de 
Administração e Previdência, para saber, de fato, se há esse déficit atuarial 
em relação à questão da previdência do Estado. Também reiteramos, 
recentemente e já autorizei, caso não nos dê a resposta nos próximos dias, a 
contratação de uma empresa especializada para prestar os assessoramentos 
a esta Casa, no tocante à votação da lei previdenciária. Uma coisa garanto a 
todos os deputados e servidores, a lei previdenciária, somente será votada 
após termos todas as informações necessárias, para darmos condições aos 
deputados de aprovarem esse reajuste na lei previdenciária ou não. Então, 
quero, aqui, me comprometer, mais uma vez, com os deputados desta Casa 
e com os servidores, dizendo que estou tomando todas as providências 
para buscar as informações reais e concretas, independente da boa vontade 
ou não do Instituto de Previdência.

Com a apalavra o senhor deputado Renan Filho.
O Senhor Deputado Renan Filho – Bom dia a todos. Em nome 

do senhor presidente da Assembleia, Deputado Soldado Sampaio, saúdo 
todos os telespectadores da TV/ALE, todos os presentes aqui no Plenário 
desta Casa e todos os servidores, que são a base desta Casa. Sempre por 
onde ando digo que por trás de uma grande gestão tem sempre um grande 
time. Tenho vinte minutos, senhor presidente, porém vou ser bem breve. 
Usei a Tribuna na semana passada para cobrar melhorias no Hospital 
Epitácio de Lucena, onde estivemos, no Município de Alto Alegre, 
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Roraima que, muitas vezes, se nós fôssemos somar, traz mais prejuízos 
do que lucro. A atividade garimpeira, a gente sabe que é forte no Estado 
de Roraima, é originária. Tanto é que nós temos aqui um monumento no 
Centro Cívico ao Garimpeiro, mas essa poluição que hoje está havendo 
lá nos garimpos, para onde estão levando dragas, aquela imagem que 
Vossa Excelência assistiu eu também assisti. Lá onde a pessoa narra que 
foram três pás de dragas para desviar o leito do rio para que houvesse 
a garimpagem. Então nós precisamos tomar providências, a gente está 
aqui buscando fazer com que o Poder Legislativo possa, de uma forma 
direta, contribuir para minimizar esse impacto. Quero, aqui, ressaltar 
que os rios e as florestas que estão sendo destruídas não é só lá no Rio 
Uraricoera e Catrimâni, em outros municípios também está havendo um 
tipo de garimpagem sem uma organização. Então tudo isso ocasiona o 
quê? Esse conjunto de coisas que eu narrei aqui, de coisas negativas, 
como estamos falando aqui, hoje, da qualidade da água. Muito obrigado 
pela fala.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua - Muito 
Obrigado, deputado Nilton Sindpol. Eu também entendo a situação 
econômica das famílias, eu entendo que elas precisam de trabalho, 
assim como todas as famílias que vivem em nosso Estado. Essa é uma 
questão muito complexa e preocupante, mas não é possível minimizar 
as consequências que estamos tendo. Então, eu vou encaminhar 
esse vídeo para a Comissão de Meio Ambiente e Desenvolvimento 
Sustentável desta Casa para que os membros dessa ilustre Comissão 
possam proceder à análise e providências cabíveis no âmbito deste 
Poder Legislativo, acerca desta questão, e dizer que nós, do Poder 
Legislativo, não podemos nos calar. Por mais que tenhamos opiniões 
divergentes, nós temos que discutir e debater esse assunto, antes que 
tenhamos um caos ecológico em nosso Estado com a morte do Rio 
Branco. Agradeço em nome de todas as pessoas. Um bom-dia de 
trabalho a todos e a todas.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Não havendo mais 
oradores inscritos, passamos à Ordem do Dia. (Discussão e votação, 
em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei n. 053/21, 
que “altera a Lei n. 1.442, de 9 de dezembro de 2020, que autoriza 
o Poder Executivo Estadual a desapropriar o imóvel que indica e dá 
outras providências”, de autoria do Poder Executivo; Substitutivo 
aos Projetos de Lei n. 196/20, 014/21 e 048/21, que “dispõe sobre 
o reconhecimento das atividades religiosas como essencial para a 
população do Estado de Roraima em tempos de crise ocasionados por 
epidemias, pandemias ou catástrofes naturais e dá outras providências”, 
de autoria dos deputados Renato Silva, Gabriel Picanço e Jânio Xingú; 
Projeto de Lei n. 150/19, que “dispõe sobre a alienação onerosa, pelo 
Estado de Roraima, das armas de fogo de uso em serviço fornecidas 
então sob acautelamento para os agentes da área de segurança pública 
e dá outras providências”, de autoria do deputado Jorge Everton; 
Projeto de Lei Complementar n. 015/2020, que “altera dispositivo da 
Lei Complementar n. 227, de 4 de agosto de 2014, que dispõe sobre a 
organização do quadro de pessoal e o Plano de Carreira dos Servidores 
do Poder Judiciário do Estado de Roraima e da Lei Complementar n. 
253, de 6 de março de 2017, que dispõe sobre a criação de gratificação 
de atividades de risco, de autoria do Tribunal de Justiça; Requerimento 
n. 033/21, da Comissão Parlamentar de Inquérito – CPI criada pela 
Resolução n. 041/19 e alterada pelas Resoluções n. 044/19 e n. 021/20, 
para prorrogação de prazo de funcionamento; Requerimento n. 034/21, 
da Comissão Especial Externa criada através da Resolução n. 043/19, 
para prorrogação de prazo de funcionamento; e Requerimento n. 
035/21, da Comissão Especial Externa criada através da Resolução n. 
042/20, para prorrogação de prazo de funcionamento).

Neste momento suspendo a Sessão pelo tempo necessário para 
que as Comissões, em conjunto, possam analisar e emitir parecer aos 
projetos de lei em pauta.

Após o tempo necessário.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Declaro reaberta a 

Sessão. Convido os Deputados a se fazerem presentes em Plenário. 
Registramos que acompanham a Sessão, de modo virtual, a 

deputada Angela Águida, o deputado Diego Coelho, a deputada Yonny 
Pedroso e o deputado Renato Silva. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura 
do Parecer da Comissão ao Projeto de Lei n. 053/21, de autoria 
governamental.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas- (Lido o 
Parecer da Comissão ao Projeto de Lei n. 053/21).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Em discussão o 
Projeto de Lei n. 053/21. Não havendo quem queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal. Votando “sim”, os senhores 

pesca no rio Mucajaí. Eu digo para vocês, eu estou distribuindo quinze 
perucas de cabelos naturais para várias mulheres com câncer aqui no 
Estado, e ainda tenho quinze lenços da nossa campanha, deputada 
Aurelina, a senhora que já foi presidente da Comissão de Saúde e agora 
é vice, o nosso lenço da UNALE. O mercúrio causa males irreparáveis, 
minha gente. O câncer é um desses males e você bebendo a água com 
mercúrio você está bebendo o câncer. Eu não acredito que esta Casa vai 
se calar. O Rio Mucajaí é afluente direto do Rio Branco, o Rio Mucajaí 
onde eu me criei às margens desse rio. Gente, a sede do Município do 
Mucajaí não era nem chamada de Mucajaí, ali era a Colônia Fernando 
Costa e a sede se chamava Samaúma, e onde tem a ponte não era a 
ponte, era à beira. Quando eu era criança, a gente dizia: vamos para à 
beira. Esse é o Mucajaí, que sempre teve água limpa, que sempre teve 
muito peixe, que sempre teve muita fartura. O rio é afluente direto do 
Rio Branco. Essas atividades realizadas de forma ilegal e irresponsável 
estão envenenando, mortalmente, esses 21 mil quilômetros de nossa 
bacia hidrográfica. Não é possível, estão matando o nosso Rio Branco! 

Concedo aparte, primeiramente, ao deputado Evangelista 
Siqueira e, em seguida, ao deputado Nilton Sindpol.

O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Deputada Lenir, 
primeiramente, quero parabenizar Vossa Excelência pela sua fala, pelo 
seu desabafo emocionado, porque, mais do que ninguém, a senhora, que 
é natural daquela região, sabe o potencial de vida que existe, e agora 
está percebendo, juntamente com a população, o potencial de morte 
que essa forma de desenvolvimento traz para a nossa região. Deputada 
Lenir, eu quero me somar ao vosso discurso no sentido de repudiar a 
forma como tem acontecido a garimpagem em nosso Estado. Recordo-me 
que naquele período de aprovação do PL 201, do qual Vossa Excelência 
foi contrária e eu também fui contrário, nós fomos atacados nas redes 
sociais porque falavam que estávamos contrários ao desenvolvimento do 
Estado, contrários ao pai e mãe de família que estavam trabalhando. Mas 
um trabalho desse jeito, deputada Lenir, não traz desenvolvimento; um 
trabalho dessa forma traz mortes para as famílias que estão lá no leito do 
rio, para a senhora e para mim, porque nós bebemos a água do Rio Branco. 
A luta pelo trabalho digno da população é justa, mas não pode ser feita 
dessa maneira. Eu fico muito triste, porque nós estamos percebendo que o 
mundo inteiro está falando em desenvolvimento sustentável, em ecologia 
e nós, em pleno coração amazônico, nos calamos diante de situações como 
essa. Quero me somar à senhora e dizer que estou com a senhora e com 
todos aqueles que acreditam que o desenvolvimento precisa acontecer, 
mas de forma alternativa; que gere economia, mas que preserve a vida e o 
meio ambiente de nosso Estado.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua - Quero lhe 
agradecer. Concedo aparte ao deputado Nilton Sindpol.

O Senhor Deputado Nilton Sindpol - Deputada Lenir, assisti 
esse seu discurso emocionado e também fiquei, porque sou caboclo, 
criado aqui. Sou daquele tempo em que brincar de tomar banho de igarapé 
era a diversão. E a gente está vendo, a cada dia que passa, a água do Rio 
Branco mudando de cor, porque seus afluentes estão sendo altamente 
poluídos. Muitas pessoas que acreditam que, como disse o deputado 
Evangelista... peço até desculpa, mas isso não é desenvolvimento, 
isso é retrocesso. Nós sabemos da questão social, do desemprego, da 
fome, da pandemia, mas também não vamos nos calar, porque isso 
não é motivo para que a gente permita que os rios e igarapés sejam 
poluídos e a gente morra, gradativamente, com doenças terríveis, como 
o câncer, como Vossa Excelência já citou, pois estamos ingerindo uma 
água contaminada. A água do Rio Branco, que é captada pela CAER, ela 
está contaminada. Inclusive, estou com um requerimento pronto para 
solicitar uma audiência pública para que a gente possa saber da qualidade 
da água do Rio Branco e dos seus afluentes: o Uraricoera, o Mucajaí. 
Então, o que nós vemos é a poluição das águas e ela vai contaminando 
os peixes que nós comemos, que os indígenas comem. Muitas vezes 
as pessoas acham que a gente está falando aqui dessa poluição porque 
estamos protegendo o indígena, mas nós estamos bebendo aqui. Todos 
os nossos familiares, todo mundo aqui não bebe água mineral todo dia, 
tomamos a água torneiral, que é captada no Rio Branco, e, por mais 
que seja tratada, vem contaminar, de forma gradativa, o ser humano. 
Então, nós precisamos sim, este Poder Legislativo não pode se calar 
diante dessa indústria, que está cada vez mais forte, essa indústria do 
garimpo, que está de forma indiscriminada. As pessoas estão vendendo 
casas e outros imóveis para aplicar no garimpo, então a gente vê que 
o trabalho do Ibama e das Forças Armadas está sendo inócuo diante 
de muitas pessoas, dos reflexos da violência. A gente estava vendo ali 
no Alto Alegre e lá na Vila a gente encontra os efeitos da currutela lá 
de dentro do garimpo: a prostituição, o tráfico de drogas, o homicídio. 
Então, traz um conjunto de coisas perniciosas à sociedade do Estado de 
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Dou por aprovado o Requerimento n. 033/21.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 

Requerimento n. 034/21.
O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 

Requerimento n. 034/21).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 

o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica: os deputados que concordam 
permaneçam como estão.

Dou por aprovado o Requerimento n. 034/21.
Não havendo mais matéria para Ordem do Dia, passamos para 

o Expediente de Explicações Pessoais.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Quero agradecer 

a todos os colegas pela votação do Projeto de Lei 196, que diz que as 
igrejas se tornam essenciais para o Estado de Roraima. Como disse nas 
Comissões, talvez o poder público esteja subutilizando essa parceria com 
as igrejas. Essas igrejas têm condições de ajudar muito, principalmente 
nesse momento de pandemia, com seus templos para fazer alguns serviços, 
como vacina e atendimento para dispersar um pouco da aglomeração da 
sociedade. E agradecer aos colegas que votaram “sim” e parabenizar a 
todos aqueles que votaram pela doação do terreno do Hospital de Amor. 
Só sente a necessidade aqueles que têm familiares precisando desse 
tratamento. Infelizmente, atrasou, talvez por falta de entendimento com 
nosso governador e a Fundação Fio12. Tenho fé em Deus que logo, 
logo, vai ser inaugurado para diminuir o sofrimento de muitas pessoas 
que precisam fazer o tratamento, as quais vão se tratar aqui, para que 
não se separem de seus familiares. Quero agradecer a Vossa Excelência 
pela condução desse projeto e aos colegas pela votação, e parabenizar o 
Governo pela sensibilidade de ter feito essa proposição e autorização da 
doação do terreno. Obrigado!

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor Presidente, 
quero agradecer aos demais pares pela votação do Projeto 015/20, do 
Tribunal de Justiça. Parabenizar todos os cumpridores de mandados do 
Tribunal, mas eu também quero pedir, pois eu estava muito emocionada na 
minha fala hoje na Tribuna, e gostaria de solicitar a Vossa Excelência que 
desse uma autorização para a Taquigrafia unir ao meu discurso de hoje as 
falas dos deputados Evangelista Siqueira e Nilton Sindpol.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Determino à 
Taquigrafia que acate o pedido da deputada Lenir e junte as falas dos 
deputados Evangelista e Nilton Sindpol ao seu pronunciamento e 
transcreva-as na Ata.

O Senhor Deputado Renan Filho – Senhor Presidente, estou 
com internet ruim. Gostaria de saber se na questão do Projeto de Lei do 
deputado Gabriel Picanço, se poderia fazer o registro do meu voto.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Deputado, nós já 
encerramos a votação. Apenas vai ficar o registro da manifestação de 
apoio de Vossa Excelência ao referido Projeto de Lei. A internet está ruim 
nos últimos dias. Solicito à Taquigrafia que registre na Ata a manifestação 
de apoio do deputado Renan ao Projeto de Lei dos Deputados Gabriel, 
Renato e Xingú, que transforma as atividades religiosas como essencial 
no Estado de Roraima.

O Senhor Deputado Renan Filho – Quero parabenizar o 
deputado Gabriel. Nós sabemos da importância da Igreja em nossas vidas. 
O lado espiritual tem sido prejudicado com relação a esse vírus, e estamos 
dentro da Casa com uma lei que beneficia as igrejas, seja ela qual for: 
evangélica ou católica. É projeto de grande relevância. Como falei, minha 
internet está ruim; acho que é no estado todo. Então, quero deixar o meu 
apoio a esse projeto de importância para nosso Estado.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, deputado 
Renan. No mesmo sentido, manifesto a felicidade pela aprovação do 
referido projeto. Recebemos, semana passada, alguns líderes religiosos, 
que nos procuraram solicitando a votação do referido projeto: pastor 
Paulo e outras lideranças, que procuram os deputados desta Casa pedindo 
votação. E foi compromisso da Mesa Diretora colocar esse projeto 
na Ordem do Dia e assim o fizemos, e, com a vontade da maioria dos 
deputados, foi aprovado. Registro também o apoio da deputada Aurelina 
ao Projeto de Lei, que também se manifestou favorável ao projeto. Que 
conste na Ata sua manifestação.

E, não havendo mais nada a tratar, às doze horas e trinta minutos, 
o senhor presidente deu por encerrada a Sessão e convocou outra para o 
dia 7 de março, à hora regimental. Participaram da Sessão as senhoras e 
os senhores deputados: Angela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia 
Almeida, Catarina Guerra, Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego 
Coelho, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Jorge 
Everton, Lenir Rodrigues, Nilton Sindpol, Odilon Filho, Renan Filho, 
Soldado Sampaio, Tayla Peres e Yonny Pedroso.

deputados aprovam a o projeto e votando “não”, o rejeitam.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à chamada 

nominal dos deputados para a votação.
O Senhor Primeiro-Secretário, Deputado Coronel Chagas 

procede à chamada. - Senhor Presidente, o projeto recebeu 13 votos Sim, 
nenhum voto Não, e nenhuma abstenção.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Por 13 votos Sim e 
nenhum voto Não, dou por aprovado o Projeto de Lei n. 053/21, de autoria 
governamental. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Parecer da Comissão ao Substitutivo aos Projetos de Lei n. 196/2020, 
014/21 e 048/21. 

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas - (Lido o 
Parecer da Comissão ao Substitutivo aos Projetos de Lei n. 196/2020, 
014/21 e 048/21). 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Em discussão a 
matéria. Não havendo quem queira discutir a matéria, coloco-a em 
votação. A votação será nominal. Votando “sim”, os senhores deputados 
aprovam o projeto; votando “não”, o rejeitam.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à chamada 
nominal dos deputados para a votação.

O Senhor Deputado Coronel Chagas procede à chamada - 
Senhor Presidente, o projeto recebeu 13 votos Sim, nenhum voto Não, e 
nenhuma abstenção.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Por 13 votos Sim e 
nenhum voto Não, dou por aprovado o Substitutivo aos Projetos de Lei n. 
196/2020, 014/21 e 048/21. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 150/19, de autoria do deputado Jorge Everton.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 150/19).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão. Não 
havendo nenhum deputado que queria discutir, coloco em votação. A 
votação será nominal. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam o 
projeto; votando “não”, o rejeitam.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à chamada 
nominal dos senhores deputados para votação.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas procede à 
chamada. - Senhor presidente, o projeto recebeu 13 votos favoráveis, 
nenhum voto contra e nenhuma abstenção

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Dou por aprovado 
o Projeto de Lei n. 150/19, com 13 votos Sim, nenhum Não, e nenhuma 
abstenção.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei Complementar n. 015/2020.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei Complementar n. 015/2020).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor presidente, 
peço o voto favorável dos demais pares. A matéria trata-se apenas de um 
projeto de mudanças de nomenclaturas e colocação da questão da entrega 
de mandados. Então, é um projeto que beneficia apenas os servidores do 
Tribunal de Justiça. Quero agradecer a todos os deputados e deputadas que 
votaram favorável na CCJ e na reunião das Comissões conjuntas e peço de 
todos o voto favorável.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo nenhum 
deputado que queria discutir, coloco em votação. A votação será nominal. 
Votando “sim”, os senhores deputados aprovam o projeto; votando “não”, 
o rejeitam.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à chamada 
nominal dos senhores deputados para votação.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas procede à 
chamada. - Senhor Presidente, o projeto recebeu 13 votos favoráveis, 
nenhum voto contra e nenhuma abstenção.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Dou por aprovado 
o Projeto de Lei Complementar n. 015/2020, por 13 votos Sim, 

nenhum Não, e nenhuma abstenção.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 

Requerimento de n. 033/21.
O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 

Requerimento n. 033/21).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 

o Requerimento. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em 
votação. A votação será simbólica: os deputados que concordam 
permaneçam como estão.
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RESOLVE
Art.1º Autorizar os afastamentos dos servidores abaixo 

relacionados para viajarem com destino ao Município de Amajarí/RR, 
saindo no dia 15.05.2021, com retorno no mesmo dia, com o objetivo de 
fazer cobertura jornalística sobre a participação do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Gabriel Picanço, durante a inauguração da rede de eletrificação 
rural, no projeto de assentamento Amajarí.

Matrícula Servidor

25081 Débora da Silva Menezes Sobral

23229 Disnerley Maia Moraes

19841 Jessica Gabriela Alves Sampaio

25416 Tiago Torres da Rosa Orihuela

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 14 de maio de 2021.

Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

RESOLUÇÃO Nº 4033/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FABRICIA SILVA SANTOS, matrícula: 

22566, CPF: 730.349.672-68, do Cargo Comissionado Assessor(a) da 
Mesa Diretora III de CM-5, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Nomear FABRICIA SILVA SANTOS, matrícula: 
22566, CPF: 730.349.672-68, no Cargo Comissionado de Assessora 
Parlamentar Administrativo V CAA-9, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4034/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JOSE LAURO DE ALBUQUERQUE 

SILVA, matrícula: 22794, CPF: 018.905.772-60, do Cargo Comissionado 
em Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Nomear JOSE LAURO DE ALBUQUERQUE SILVA, 
matrícula: 22794, CPF: 018.905.772-60, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo Especial I CAL-1, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÃO Nº 0119/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar os afastamentos dos servidores abaixo 
relacionados para realizarem visita técnica nas ESCOLEGIS/ALE/RR 
dos Municípios de São João da Baliza/RR e Rorainópolis/RR, saindo no 
dia 12.05.2021, com retorno no dia 15.05.2021, para adequação de layout 
das salas, levantamento do móveis, Circuito fechado de TV e Central de 
Alarmes, a serviço desta Casa Legislativa.

Matrícula Servidor

26028 Elixarles Moreira Barros

26223 Manoel Nazário Ferreira Neto

25596 Richarley da Silva Carneiro

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 12 de maio de 2021.

Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0120/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Convalidar o afastamento do servidor Marcelo de 
Magalhães Nunes, matrícula 25568, para viajar com destino a Cidade de 
Rorainópolis/RR, saindo no dia 07.05.2021, com retorno no dia 08.05.2021, 
para tratar de assuntos de interesse desta Casa Legislativa

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

Palácio Antônio Martins, 14 de maio de 2021.
Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita

Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0121/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar os afastamentos dos servidores abaixo 
relacionados para viajarem com destino a Comunidade São Marcos / zona 
Rural de Boa Vista, saindo no dia 13.05.2021, com retorno no mesmo 
dia, com o objetivo de fazer cobertura jornalística sobre a participação da 
Excelentíssima Senhora Deputada Lenir Rodrigues na abertura do curso 
Capacitação Legal.

Matrícula Servidor

25081 Débora da Silva Menezes Sobral

14319 Evaldo José da Silva

21878 Hisraufre Emiliano da Costa

18956 Jader de Souza Santos

26690 Kátia Soares Bezerra

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

Palácio Antônio Martins, 14 de maio de 2021.
Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita

Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0122/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
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RESOLUÇÃO Nº 4039/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FERNANDO ALVES FERNANDES, 

matrícula: 16422, CPF: 822.825.872-00, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Nomear FERNANDO ALVES FERNANDES, 
matrícula: 16422, CPF: 822.825.872-00, no Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-4, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4040/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar NICOLLE SOUSA DIAS, matrícula: 

25267, CPF: 031.587.752-98, do Cargo Comissionado de Assessora 
Parlamentar Administrativo Especial IV CAA-4, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e 
suas alterações.

Art. 2º Nomear NICOLLE SOUSA DIAS, matrícula: 25267, 
CPF: 031.587.752-98, no Cargo Comissionado de CAA-8 Assessor 
Parlamentar Administrativo IV, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4041/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar RITA DE CASSIA PEREIRA FIGUEIRA, 

matrícula: 25731, CPF: 926.679.612-34, do Cargo Comissionado de 
Assessora do PROCON I CP-7, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Nomear RITA DE CASSIA PEREIRA FIGUEIRA, 
matrícula: 25731, CPF: 926.679.612-34, no Cargo Comissionado 
de Assessora Parlamentar Administrativo VI CAA-10, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e 
suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4035/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar KENNEDY SANTOS GUIMARAES, 

matrícula: 22551, CPF: 652.553.722-34, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Militar II CM-13, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Nomear KENNEDY SANTOS GUIMARAES, 
matrícula: 22551, CPF: 652.553.722-34, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo Especial I CAA-1, integrante do 
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que 
dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas 
alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 2021.
Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4036/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MILTON CESAR GOMES, matrícula: 

26395, CPF: 675.139.482-91, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro de 
2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 30 de abril de 2021.
Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4037/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ADIUILSON RIBEIRO DO CARMO, 

CPF: 579.358.582-68, no Cargo Comissionado em Gabinete de Secretário 
Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro de 2016, e publicada 
no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de maio de 2021.
Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4038/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar ALCIDES COSTA MENDONCA, 

matrícula: 23558, CPF: 031.852.382-57, do Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Legislativo V CAL-8, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 
17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 30 de abril de 2021.
Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812
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149.960.902-78, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar Legislativo 
V CAL-8, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no 
DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4046/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO, 

matrícula: 16905, CPF: 446.993.442-91, do Cargo Comissionado 
de Assessor(a) da Mesa Diretora II CM-4, integrante do Quadro de 
Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 
e suas alterações.

Art. 2º Nomear PAULO PEREIRA DA SILVA FILHO, 
matrícula: 16905, CPF: 446.993.442-91, no Cargo Comissionado de 
Assessor Parlamentar Administrativo III CAA-7, integrante do Quadro 
de Pessoal desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe 
a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, 
publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e 
suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4047/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear CEZAR MONTEIRO CARDOSO DE 

SOUZA, CPF: 044.522.742-77, no Cargo Comissionado de Assessor 
Parlamentar Legislativo II CAL-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 
de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de 
janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4048/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear BEATRIZ CRHISTINA DE OLIVEIRA 

PERALLY, CPF: 029.322.222-36, no Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

Boa vista – RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4042/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar RONIERE COSTA FREITAS, matrícula: 

24662, CPF: 666.967.472-49, do Cargo Comissionado de Coordenador de 
Programas Especiais CA-10, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Nomear RONIERE COSTA FREITAS, matrícula: 
24662, CPF: 666.967.472-49, no Cargo Comissionado de Assessor 
Especial de Fiscalização CA-14, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4043/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar FLORA MARIA DA SILVA COIMBRA, 

matrícula: 19116, CPF: 074.736.722-15, do Cargo Comissionado de 
Controladora Geral CB-1, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa 
Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa 
nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-RR, Edição 
A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Nomear FLORA MARIA DA SILVA COIMBRA, 
matrícula: 19116, CPF: 074.736.722-15, no Cargo Comissionado de 
Controladora Geral Adjunto CB-2, integrante do Quadro de Pessoal 
desta Casa Parlamentar, em conformidade com o que dispõe a Resolução 
Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada no DO/ALE-
RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 17 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4044/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear ERISVALDO DOS SANTOS COSTA, CPF: 

842.448.013-91, no Cargo Comissionado de Controlador Geral CB-1, 
integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com o que dispõe a 
Resolução Legislativa nº 17/2017, de 28 de dezembro de 2017, publicada 
no DO/ALE-RR, Edição A-2671, de 3 de janeiro de 2018 e suas alterações.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 17 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4045/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear GILMAR ARAUJO DE SOUZA, CPF: 
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Art. 1º Exonerar ALDENIRA COSTA MAIA, matrícula: 
26315, CPF: 606.190.822-91, do Cargo Comissionado em Gabinete 
de Assessora Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Nomear ALDENIRA COSTA MAIA, matrícula: 
26315, CPF: 606.190.822-91, no Cargo Comissionado em Gabinete 
de Secretária Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4052/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar JUSCELINO CECILIO DE ARAUJO, 

matrícula: 26317, CPF: 188.126.002-04, do Cargo Comissionado em 
Gabinete de Assessor Parlamentar FS-7, integrante do Quadro de Pessoal, 
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de 
dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 2º Nomear JUSCELINO CECILIO DE ARAUJO, 
matrícula: 26317, CPF: 188.126.002-04, no Cargo Comissionado 
em Gabinete de Secretário Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de 
Pessoal, em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 
de dezembro de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de 
dezembro de 2016.

Art. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 1 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4049/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear FRANCISCA MARIA LIMA OLIVEIRA, 

CPF: 883.252.532-15, no Cargo Comissionado em Gabinete de 
Secretária Parlamentar FS-8, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro 
de 2016, e publicada no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro 
de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4050/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear WALESKA MONTEIRO PENCO, CPF: 

690.889.422-34, no Cargo Comissionado em Gabinete de Assessora 
Parlamentar FS-5, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução nº 40/16 de 22 de dezembro de 2016, e publicada 
no Diário da ALE/RR nº 2432, de 29 de dezembro de 2016.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de maio de 
2021.

Boa vista - RR, 17 de maio de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 4051/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:


