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SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

AUTÓGRAFOS - PROJETO DE LEI
AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N. 253/2021

Altera e acrescenta dispositivos na Lei n. 
1.449, de 8 de janeiro de 2021, que dispõe 
sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2021 e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA aprova: 

Art. 1º A Lei n. 1.449, de 8 de janeiro de 2021, passa a viger com 
as seguintes alterações:

Art. 38. A transferência voluntária é caracterizada 
como a entrega de recursos correntes ou de 
capital aos Municípios, a título de cooperação, 
auxílio ou assistência financeira, que não decorra 
de determinação constitucional, legal ou que seja 
destinada ao Sistema Único de Saúde – SUS, 
observado o disposto no caput do art. 25 da Lei 
Complementar n. 101, de 4 de maio de 2000 – Lei 
de Responsabilidade Fiscal. (NR)
[...] 
§ 5º O ato de entrega dos recursos a Municípios a 
título de transferência voluntária é caracterizado 
no momento da assinatura do convênio ou 
instrumento congênere, bem como dos aditamentos 
que impliquem aumento dos valores a serem 
transferidos, e não se confunde com as efetivas 
liberações financeiras, que devem obedecer ao 
respectivo cronograma de desembolso. (AC)
§ 6º A emissão de nota de empenho, a realização 
das transferências de recursos e a assinatura dos 
instrumentos a que se refere o caput, bem como a 
doação de bens, materiais e insumos, não dependerão 
da situação de adimplência do Município de até 
50.000 (cinquenta mil) habitantes, identificada em 
cadastros ou sistemas de informações financeiras, 
contábeis e fiscais. (AC)
Art. 39-A. É facultado ao Estado firmar 
instrumentos de cooperação com órgãos e 
entidades públicos e com entidades privadas, 
com ou sem transferência de recursos, visando 
ao incentivo do desenvolvimento científico, da 
pesquisa, da capacitação científica e tecnológica 
e da inovação, nos termos dos arts. 218 a 219-B 
da Constituição da República. (AC)

Art. 2º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 6 de outubro de 2021.

Deputado Estadual SOLDADO SAMPAIO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputado Estadual JEFERSON ALVES
1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Deputada Estadual AURELINA MEDEIROS
2ª Secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

REQUERIMENTOS

REQUERIMENTO DE PEDIDO DE INFORMAÇÃO Nº 029 /2021
Requer informações referente ao 
setor de ortopedia do Hospital Geral 
do estado de Roraima.

A Sua Excelência o Senhor
Deputado SOLDADO SAMPAIO
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
O Deputado que este subscreve, em conformidade com o art. 

164, VIII e 192 do Regimento Interno, vêm requerer de Vossa Excelência, 
que envie ofício à Secretaria do Estado de Saúde (SESAU), para que por 
meio da Diretora Técnica do Hospital Geral de Roraima, Juliana Gomes da 
Rocha, envie as respectivas informações referente ao setor de ortopedia:
•	 Quantas cirurgias estão sendo realizadas semanalmente e quantas eram 
dentro deste mesmo período?
•	 Qual o motivo de tantas sequelas em pacientes que realizaram as cirurgias?
•	 Qual o impedimento da realização de cirurgias ortopédicas? E o que é 
necessário para que retomem o serviço?

As matérias publicadas no Diário Oficial da 
Assembleia Legislativa deverão ser encaminhadas 
à Gerência de Documentação Geral, conforme 
Resolução da Mesa Diretora nº 038/2015, de 
segunda a sexta-feira até às 15:30h, conforme 
estabelecido no Ato Normativo nº 001/2008.

MATÉRIAS E PUBLICAÇÕES

É de responsabilidade de cada setor, gabinete, secretaria e 
dos órgãos da Fundação Rio Branco de Educação, Rádio 
e Televisão as correções ou revisões das matérias por eles 
produzidas, bem como, o envio de documentos em tempo 
hábil para publicação.
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REQUERIMENTO N.° 129 /2021
Ao Excelentíssimo Senhor 
Soldado Sampaio 
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente,
A Deputada que a este subscreve, amparado no que determina 

o art. 194, inciso V, do Regimento Interno deste Poder, requer de Vossa 
Excelência a retirada de tramitação do Projeto de Lei n.º 059/2021, de 
minha autoria, que “Assegura o Direito a acompanhante ou atendente pessoal 
às pessoas idosas e as Portadoras de Necessidades Especiais nos Hospitais 
Públicos e Privados, bem como nas unidades de pronto atendimento ainda 
que decretado Estado de Calamidade Pública ou Emergência.”

Sala das Sessões, 08 de outubro de 2021.
Aurelina Medeiros 
Deputada Estadual

INDICAÇÕES

INDICAÇÃO N. 1275 / 2021.
Senhor Presidente,
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jeferson Alves, no 

uso de suas atribuições legais, conferidas pelo artigo 202 do Regimento 
Interno desta Casa Legislativa, solicita a Vossa Excelência que após a 
deliberação pelo Plenário, se envie Ofício ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado de Roraima:

INDICANDO-LHE:
A prestação de serviços de psicologia e de serviço social nas 

redes públicas de educação básica com maior brevidade possível.
JUSTIFICATIVA: 

Publicada no Diário Oficial da União em 12 de dezembro 
de 2019, a Lei n.13.935/2019 dispõe sobre a prestação de serviços de 
psicologia e de serviço social nas redes públicas de educação básica.

De acordo com o texto, as redes públicas de educação básica 
contarão com serviços de psicologia e de serviço social para atender às 
necessidades e prioridades definidas pelas políticas de educação, por 
meio de equipes multiprofissionais que deverão desenvolver ações para 
a melhoria da qualidade do processo de ensino-aprendizagem, com a 
participação da comunidade escolar, atuando na mediação das relações 
sociais e institucionais. O trabalho da equipe multiprofissional deverá 
considerar o projeto político-pedagógico das redes públicas de educação 
básica e dos seus estabelecimentos de ensino.

A lei define ainda que os sistemas de ensino têm um ano 
para implantar o serviço nas escolas da rede, no entanto, levando em 
consideração a atual situação a qual nos encontramos, devido a pandemia, o 
serviço deve ser implantado com extrema rapidez. Muitas crianças passam 
por momentos difíceis devido ao isolamento ocorrido e por esse motivo 
sofrem de doenças psicológicas severas. 

Desde a promulgação da lei, os Conselhos Regionais de Psicologia 
e de Serviço Social estão mobilizados em prol da implementação e garantia 
de inserção de psicólogas (os) e assistentes sociais na educação básica. 

Assim, rogo aos pares, bem como peço aqui a sensibilidade do 
Senhor Governador do Estado de Roraima em atender essa sugestão.

Sala das Sessões, 05 de outubro de 2021
Deputado Estadual 

JEFERSON ALVES

INDICAÇÃO N° 1276, DE 2021. 
INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, que determine aos órgãos competentes, com 
urgência, DISPONIBILIZE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA 
O HOSPITAL CORONEL MOTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO 
DE BOA VISTA/RR.

JUSTIFICATIVA 
Venho por meio deste, indicar ao Poder Executivo que seja 

disponibilizado médico neurocirurgião para o Hospital Coronel Mota, 
localizado no município de Boa Vista/RR. 

De acordo com informações obtidas através dos meios de 
comunicação do estado, pacientes e acompanhantes relataram a falta de 
médico neurocirurgião no quadro de funcionários da unidade hospitalar. 

O neurocirurgião trata de diversas doenças que acometem o sistema 
nervoso central e periférico, como traumas cranioencefálicos, tumores, aneurismas 
e lesões raquimedulares, quando essas necessitam de abordagens cirúrgicas. 

Os sintomas neurológicos mais comuns que levam um paciente 
a procurar um neurocirurgião são: dor de cabeça (cefaleia tensional, 
enxaqueca), desmaios e crises epilépticas (Epilepsia), perda de força 

•	 Há quanto tempo não são realizadas cirurgias de próteses?
•	 Há quanto tempo não são realizadas artroscopia de joelho?
•	 Aproximadamente quantos estão na fila de ortopedia e na fila de traumatologia?

Requer ainda que, enviem esclarecimentos do coordenador da 
ortopedia Marcelo Sá quanto a real situação do setor. 

Palácio Antônio Augusto Martins, 04 de outubro de 2021.
JEFERSON ALVES

Deputado Estadual

REQUERIMENTO Nº 126 /2021
Requer a realização de Audiência Pública 
a fim de discutir questões, supostamente, 
abusivas por parte do IBAMA – Instituto 
Brasileiro do Meio Ambiente e Recursos 
Naturais e Renováveis no estado de 
Estado de Roraima.

EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA 
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA

O Deputado que este subscreve, em conformidade com o art. 
164, VIII e 192 do Regimento Interno, vêm requerer de Vossa Excelência, 
a realização de Audiência Pública no dia 04 de novembro de 2021, às 
09h 00min, a fim de que o poder legislativo possa discutir, supostos, 
abusivos por parte do IBAMA – Instituto Brasileiro do Meio Ambiente 
e Recursos Naturais e Renováveis, com os representantes da Associação 
dos Garimpeiros Independentes do Estado de Roraima – AGIRR e 
representantes do Instituto.

A mencionada Audiência Pública se faz necessária tendo em 
vista as queixas por parte dos trabalhadores, passando a gerar uma situação 
caótica entre eles e o Instituto. 

Sendo assim, é fundamental identificar a real situação, os 
motivos e apontar providências essenciais e emergencial a fim de reverter 
o quadro que marca a condição precária desses trabalhadores no Estado.

Colocamo-nos à disposição de Vossa Excelência para dirimir 
qualquer dúvida.

Palácio Antônio Augusto Martins, 04 de outubro de 2021.
Jeferson Alves

Deputado

REQUERIMENTO Nº 127/2021
Excelentíssimo Senhor
Deputado Soldado Sampaio
Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

Senhor Presidente, 
Os Deputados que a esta subscrevem, em conformidade com o 

ato da mesa nº 69/2005 da Câmara dos Deputados combinado com artigo 
192, parágrafo único, incisos I, alínea “b”, artigo 164, inciso XIII; artigo 
168, e artigo 196, “caput”, todos do Regimento Interno desta casa, vem 
requerer de Vossa Excelência, após ouvir o plenário, o registro da criação 
da Frente Parlamentar da Cultura, que tem como objetivos: 

I - Propor e fiscalizar ações para o fortalecimento das políticas 
públicas de cultura em Roraima;

II - Realização de audiências públicas para debater os desafios e 
oportunidades da cultura em Roraima;

III - Alocação de Emendas Individuais e de Bancada na 
LOA, no âmbito da Secretaria Estadual da Cultura (SECULT-RR), com 
a obrigatoriedade de atendimento aos fazedores de cultura, na forma de 
fomento por meio de editais e premiações, excluídas outras despesas 
públicas da referida pasta; 

IV - Alterações/aprimoramento na Lei nº. 055/1993, que 
criou o Conselho Estadual de Cultura, a partir de um amplo debate 
com os segmentos culturais, a fim de, entre outros pontos, aumentar a 
representatividade da composição do Conselho, além da criação de outras 
leis que possam beneficiar o segmento.

Palácio Antônio Martins, 14 de setembro de 2021.
Evangelista Siqueira

Deputado Estadual
Jeferson Alves

Deputado Estadual
Lenir Rodrigues

Deputada Estadual
Nilton Sindpol

Deputado Estadual
Angela Águida

Deputada Estadual
Tayla Peres

Deputada Estadual
Betânia Almeida
Deputada Estadual

Yonny Pedroso
Deputada Estadual

Catarina Guerra
Deputada Estadual

Jânio Xingu
Deputado Estadual

Soldado Sampaio
Deputado Estadual
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precárias que se encontram as pontes da região. Estes, relataram que, as 
pontes hoje estão danificadas, dificultando o tráfego de veículos e colocando 
em perigo iminente aos que necessitam passar por ela. Relataram também 
que apenas veículos de pequeno porte estão conseguindo passar por elas. 
(fotos em anexo)

Acontece que, essa condição tem afetado diretamente os 
munícipes, pois dificulta o acesso a saúde, alimentação e educação. Além 
disso, é importante ressaltar que, prejudica a economia local, visto que, os 
produtores ficam com as suas mercadorias retidas devido a impossibilidade 
de realizar o escoamento de suas produções. 

É de notório conhecimento que, o direito de ir e vir é um 
direito fundamental concedido pela Constituição Federal, assim como a 
responsabilidade objetiva do Estado em dar a população, acesso à qualidade 
de vida, protegendo a educação, o trabalho e a saúde.

Por este motivo, e tendo ciência do trabalho que o Poder Executivo 
vem desenvolvendo através da Secretária Estadual de Infraestrutura de 
Roraima - SEINF, para realizar a recuperação e melhoria das pontes de 
madeira do Estado, venho solicitar que a ponte da região supracitada seja 
colocada entre as prioridades do planejamento de localidades a serem 
contempladas pela prestação desses serviços. 

Ante o exposto, indico ao Governador do Estado de Roraima 
que, sensibilizado por essa situação enfrentada e com objetivo de saná-
la, REALIZE A RECUPERAÇÃO DE 03 PONTES DE MADEIRA, 
LOCALIZADAS NA VICINAL 27, CONFIANÇA I, MUNICÍPIO 
DO CANTÁ/RR, da forma mais célere possível, para que seja garantida 
à população seus direitos fundamentais à dignidade da pessoa humana e 
o direito de ir e vir, previstos no art. 5º e art. 1° da Constituição Federal.

Boa Vista - RR, 06 de outubro de 2021.
CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1279/2021
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que após 
ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
a seguinte indicação: 
“Reforma e Revitalização da Escola Técnica de Saúde do SUS em 
Roraima -ETSUS, Localizada na Rua Uraricuera, 1.346 São Vicente, 
Município de Boa Vista¨. 

JUSTIFICATIVA
A Escola Técnica de Saúde do SUS em Roraima, vinculada à 

Secretaria de Saúde do Estado de Roraima. Forma alunos-trabalhadores 
da área de saúde com intuito de valorizar os profissionais com orientação 
técnica e pedagógica, que valoriza tanto a atuação na vida produtiva quanto 
o exercício da cidadania. 

Além das salas de aulas amplas, sua estrutura física conta com 
vários laboratórios: (enfermagem, odontologia e analises clinicas) e conta 
com uma biblioteca.

 O prédio necessita de recuperação e revitalização, na parte 
elétrica, hidráulica, reparos no telhado, pisos e pinturas, dentre outros 
serviços, inclusão de mobiliários novos, computadores, e também 
instalações de novas centrais de ar. 

 Diante do exposto, faz-se necessário o atendimento a essa indicação.
Sala das Sessões, 06 de outubro de 2021.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1280/2021
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, do Regimento 
Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que após ouvido o 
Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador a 
seguinte indicação:
“Reforma da Estrada e Pontes da Vicinal 11, na Vila do Apiaú, 
Município de Mucajaí ¨. 

JUSTIFICATIVA
A Vicinal 11 da Vila do Apiaú no Município de Mucajaí, é 

conhecida na região pela grande produção de bananas. É a principal via 
de escoamento da produção daquele lugar, que por semana escoam mais 
de 100 toneladas de bananas para a Capital. Portanto, dependem da 
recuperação dessa estrada e de suas pontes. 

A boa trafegabilidade dessa Vicinal permitirá o escoamento 
regular da produção, do transporte escolar e dos serviços emergenciais. 

Diante do exposto, faz-se necessário o atendimento a essa indicação.
Sala das Sessões, 06 de outubro de 2021.

Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

(paralisias, plegia ou paresia), alterações visuais e alterações da fala 
(gagueira, afasia), alterações do estado mental, perda de memória, tonturas, 
alterações do equilíbrio e marcha, movimentos involuntários (tremores, 
tiques), mal de Parkinson e/ou Doença de Parkinson. 

Acontece que, sem o atendimento desse especialista, os 
pacientes que realizam tratamento no hospital precisam recorrer as 
clínicas particulares, o que geralmente não ocorre, devido ao alto custo das 
consultas/tratamento nessas unidades, acabando o paciente interrompendo 
ou nem mesmo conseguindo iniciá-lo.

Outrossim, o Poder Público tem o dever de estabelecer um serviço 
de saúde adequado à população, pois o direito à saúde é um bem jurídico 
indissociável do direito à vida, e é certo que o Estado tem o dever de tutelá-la. 

Ante o exposto, indico ao Governador do Estado de Roraima 
que, sensibilizado por essa situação enfrentada e com objetivo de saná-
la, DISPONIBILIZE MÉDICO NEUROCIRURGIÃO PARA O 
HOSPITAL CORONEL MOTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE 
BOA VISTA/RR, da forma mais célere possível, para que seja garantida 
à população seus direitos à vida e à saúde, previstos no art. 5º e art. 196 da 
Constituição Federal.

 Boa Vista - RR, 06 de outubro de 2021.
CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO N° 1277, DE 2021. 
INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno da Assembleia 

Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, 
que determine aos órgãos competentes, com urgência, DISPONIBILIZE 
MÉDICO UROLOGISTA PARA O HOSPITAL CORONEL MOTA, 
LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/RR.

JUSTIFICATIVA 
Tal indicação se justifica em razão da necessidade de que seja 

disponibilizado médico urologista para o Hospital Coronel Mota, localizado 
no município de Boa Vista/RR. 

Em conformidade com informações colhidas através dos meios 
de comunicação do estado, pacientes e acompanhantes relataram a falta de 
médico urologista no quadro de funcionários da unidade hospitalar. 

O médico urologista é responsável por cuidar e tratar algumas 
doenças relacionadas com o sistema urinário de homens e mulheres e dos 
órgãos reprodutores masculinos. 

O urologista também realiza a prevenção, diagnóstico e 
tratamento de tumores presentes no trato urinário, como bexiga e rins, por 
exemplo, e no sistema reprodutor masculino, como testículo e próstata.

As doenças tratadas por médico urologista são: Impotência sexual, 
ejaculação precoce, infertilidade, pedra nos rins, dificuldade em urinar, incontinência 
urinária, infecções urinárias, inflamação no trato urinário e varicocele (em que há 
dilatação das veias do testículo, causando acúmulo de sangue, dor e inchaço). 

Ocorre que, sem o atendimento desse especialista, os pacientes 
que realizam tratamento no hospital precisam recorrer as clínicas 
particulares, o que geralmente não ocorre, devido ao alto custo das 
consultas/tratamento nessas unidades, acabando o paciente interrompendo 
ou nem mesmo conseguindo iniciá-lo. 

No mais, é importante ressaltar que, o Poder Público tem o dever de 
estabelecer um serviço de saúde adequado à população, pois o direito à saúde é um bem 
jurídico indissociável do direito à vida, e é certo que o Estado tem o dever de tutelá-la. 

Ante o exposto, indico ao Governador do Estado de Roraima 
que, sensibilizado por essa situação enfrentada e com objetivo de saná-la, 
DISPONIBILIZE MÉDICO UROLOGISTA PARA O HOSPITAL 
CORONEL MOTA, LOCALIZADO NO MUNICÍPIO DE BOA VISTA/
RR, da forma mais célere possível, para que seja garantida à população seus 
direitos à vida e à saúde, previstos no art. 5º e art. 196 da Constituição Federal.

Boa Vista - RR, 06 de outubro de 2021.
CATARINA GUERRA

Deputada Estadual

INDICAÇÃO Nº 1278, DE 2021.
INDICO, nos termos do art. 202 do Regimento Interno 

da Assembleia Legislativa de Roraima, ao Excelentíssimo Senhor 
Governador do Estado, que determine aos órgãos competentes, 
com urgência, REALIZE A RECUPERAÇÃO DE 03 PONTE 
DE MADEIRA, LOCALIZADAS NA ESTRADA VICINAL 27, 
CONFIANÇA I, MUNICÍPIO DO CANTÁ/RR. 

JUSTIFICATIVA
Venho por meio deste, indicar ao Poder Executivo que seja 

realizada a recuperação de 03 pontes de madeira, localizadas na estrada 
vicinal 27, localizada no município do Cantá/RR.

Fui informada por moradores da localidade, as condições 
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056/2021, de autoria do deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência 
à Sessão do dia 25 de agosto de 2021, devido viagem ao município de 
Iracema a serviço desta Casa Legislativa. DIVERSOS: Ofício n. 195/2021, 
de autoria do Conselho Regional de Medicina do Estado de Roraima, que 
“encaminha para conhecimento e providências julgadas cabíveis cópias da 
fiscalização realizada no dia 18 de agosto de 2021, no Hospital Estadual 
Vereador José Guedes (Mucajaí/RR), referente à denúncia recebida pelo 
departamento de fiscalização deste Conselho”.

Era o que constava do Expediente, senhor presidente.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Solicito à senhora 

primeira-secretária que proceda à chamada dos oradores inscritos para o 
Grande Expediente.

A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – Senhor 
Presidente, há quatro oradores inscritos. O primeiro é o senhor deputado 
Renan Filho.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Com o tempo de quinze 
minutos para cada orador, o senhor deputado Renan.

Convido o senhor deputado Renato Silva para assumir a 
presidência. 

O Senhor Deputado Renan – Bom dia a todos. Primeiramente, 
quero agradecer a Deus por mais um dia de trabalho, em nome dos meus 
pares, e cumprimentar todos os presentes. Cumprimento também todos 
que estão nos assistindo através da TV Ale e da nossa rádio, sempre 
parabenizando a comunicação desta Casa que, com grande responsabilidade, 
tem levado informações para a população do nosso Estado. Ontem, foi um 
momento marcante na história do nosso Estado com relação à segurança 
pública. É de conhecimento de todos que o Governo do Estado de Roraima 
formou a primeira turma, uma festa muito bonita, coroando a realização de 
um sonho daqueles que lutaram, através do estudo, abrindo mão, muitas 
vezes, de familiares, festas, filhos e se dedicando cem por cento para passar 
em um concurso público. Ontem foi uma parte da coroação, ainda falta 
a posse. Eu e esta Casa estaremos disponíveis para que todos que foram 
formados ontem tomem posse. Então, fica aqui os meus parabéns ao senhor 
governador do Estado. Ser policial penal não é uma profissão muito fácil. 
Se não me engano, uma das mais perigosas do Brasil, e eles merecem todo 
respeito e toda atenção. Esta Casa vem fazendo um trabalho junto com 
o Executivo e isso está sendo traduzido em uma segurança de qualidade 
para a população. Temos também várias obras para serem inauguradas. 
Lembro que, dia vinte e três de agosto de dois mil e dezenove, tivemos 
aqui a ouvidora geral do Depen, junto com o senhor secretário André e 
existiu uma mensagem governamental que foi votada em dois turnos. Em 
um curto espaço de tempo, foram criadas oitocentas vagas para policiais 
penais, e ontem, graças a Deus, estávamos na formatura. Hoje temos a 
questão do presídio de Rorainópolis, o novo presídio de segurança máxima 
da PAMC; temos o presídio feminino, também, e vamos precisar de efetivo. 
Então, temos a segunda turma da Polícia Penal, que, se essas obras forem 
entregues, deputada Catarina Guerra, vamos precisar que eles sejam 
chamados também. Vamos precisar que o Governo mande uma lei aqui 
para a Assembleia e tenho certeza que os nossos pares, e a senhora é uma 
defensora da segurança pública...

Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol – Bom 
dia ao deputado Renan, aos demais servidores desta Casa e a todo o 
pessoal que nos assiste. Eu quero parabenizar Vossa Excelência em prol 
dos servidores públicos, e também me senti muito honrado em participar 
daquela solenidade. Talvez Vossa Excelência não tenha conhecimento, 
mas no outro lado dessa vidraça, nós lutamos, no ano de dois mil e dez, 
para a criação do cargo de agente penitenciário na Sejuc, porque o que 
tínhamos lá dentro eram os agentes carcerários da Polícia Civil. E eu, 
então presidente do Sindpol, fiz um compromisso com os nossos colegas, 
que, desde o primeiro dia de trabalho, fizeram nas unidades prisionais do 
Estado de Roraima. Então, na gestão do falecido José de Anchieta Júnior, 
foram criados trezentos cargos de agentes penitenciários e tomaram posse 
trezentos e vinte e nove. O senhor deputado Jânio Xingú foi sensacional 
na luta por esses profissionais e agora Vossa Excelência é um lutador 
também. Fico muito feliz quando temos um parlamentar que se engaja nas 
causas dos servidores públicos. Quero parabenizá-lo, deputado Renan, e 
dizer que, realmente, Vossa Excelência está fazendo um grande trabalho 
e pode contar com o apoio do deputado Nilton Sindpol. Ainda há pouco 
estive conversando, ali do outro lado da vidraça, com os candidatos que 
estão lutando pela retificação do edital da Polícia Militar. Eu me solidarizo 
com todos e me coloco à disposição. Vejo que este é o caminho. Quero 
ressaltar aqui, também, e exaltar a sensibilidade do nosso governador 
Antônio Denarium, em prol da segurança pública do Estado de Roraima. 
E, com certeza, senhor deputado Renan, assim como nós participamos da 
solenidade da formação dos quatrocentos e quarenta e quatro policiais 
penais, se Deus quiser, estaremos participando, em dois mil e vinte e dois, 

INDICAÇÃO Nº 1281/2021
A Parlamentar que a esta subscreve, com amparo no art. 202, 

do Regimento Interno deste Poder, solicita a Vossa Excelência, que após 
ouvido o Plenário, seja encaminhado ao Excelentíssimo Senhor Governador 
a seguinte indicação: 
“Reforma da Estrada e Pontes da Vicinal 25, na Vila do Apiaú, 
Município de Mucajaí ¨. 

JUSTIFICATIVA
A Vicinal 25 da Vila do Apiaú, assim como outras regiões no 

Município de Mucajaí, é conhecida pela prática da atividade pecuária. É 
de suma importância a recuperação dessa Vicinal e suas pontes. Durante 
o seu percurso existem muitos buracos e pontes deterioradas, fato que tem 
causado prejuízo aos pecuaristas e produtores daquela região, ao transporte 
escolar, assim como à agricultura familiar e empresarial. 

A recuperação dessa estrada, vai possibilitar o escoamento da 
atividade pecuária e da produção agrícola até a sede do Município e a Capital, 
gerando emprego e renda para as famílias da região e para o Estado.

 Diante do exposto, faz-se necessário o atendimento a essa 
indicação.

Sala das Sessões, 06 de outubro de 2021.
Aurelina Medeiros
Deputada Estadual

ATAS

ATA DA 2876º SESSÃO, EM 31 DE AGOSTO DE 2021
=ORDINÁRIA=

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MARCELO CABRAL
Às dez horas e treze minutos do dia trinta e um de agosto 

de dois mil e vinte e um, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 
segunda milésima octingentésima septuagésima sexta Sessão Ordinária da 
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Solicito ao senhor 
primeiro-secretário que proceda à verificação de quórum.

O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – Há quórum, 
senhor presidente.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Havendo quórum 
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, declaro 
aberta a presente Sessão.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – 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 Marcelo Cabral – Coloco em discussão 
a Ata da Sessão anterior. Não havendo quem deseje discuti-la, coloco-a 
em votação. Os deputados que concordam com a Ata da Sessão anterior 
permaneçam como estão. Aprovada. 

Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à leitura do 
Expediente.

A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei n. 197/2021, de autoria do deputado 
Eder Lourinho, que “institui a semana de mobilização social pela educação 
no âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei 
n. 198/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que “institui no calendário 
oficial do Estado de Roraima o dia do escrivão de Polícia Civil”; Projeto de 
Lei n. 199/2021, de autoria do deputado Jalser Renier Padilha, que “dispõe 
sobre a presença obrigatória de profissionais de salvamento aquático 
nas áreas de lazer públicas e privadas do Estado de Roraima e dá outras 
providências”; Projeto de Decreto Legislativo n. 027/2021, de autoria da 
deputada Catarina Guerra, que “concede a Comenda Orgulho de Roraima 
ao atleta de jiu-jitsu Enzo Botinelly Rodrigues e dá outras providências”; 
Requerimento n. 101/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que 
“requer a realização de audiência pública para o dia 23 de setembro do 
corrente ano, às 10h, a fim de discutir e debater sobre o tema: autonomia 
da gestante na escolha do tipo de parto”; Requerimento n. 102/2021, 
de autoria do deputado Soldado Sampaio, que “requer a realização de 
audiência pública para o dia 09 de setembro do corrente ano, às 10 horas, 
para discutir e esclarecer sobre reflexos e impactos da implementação da 
reforma administrativa proposta na PEC 32/20, em tramite na Câmara 
dos Deputados, tanto para o serviço público quanto para os servidores”; 
Indicação n. 1109, de autoria do deputado Coronel Chagas; Indicações 
n.os 1110 e 1117, de autoria do deputado Eder Lourinho; Indicações n.os 
1111 a 1116, de autoria do deputado Marcelo Cabral; Indicações n.os 1118 
a 1122, de autoria da deputada Catarina Guerra; Memorando n. 061/2021, 
de autoria do deputado Chico Mozart, justificando sua ausência à Sessão do 
dia 24 de agosto de 2021, por motivo de trabalhos externos; Memorando n. 
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Então, realmente, só para me colocar à disposição de vossa excelência, 
para juntar esforços, para que, juntos, possamos reforçar esse diálogo e 
fortalecer essa fala junto com o executivo, para que tenhamos êxito nesses 
pleitos solicitados por tantos concurseiros que nos procuram em nossos 
gabinetes, de diversas formas. então, me coloco à disposição de todos, mais 
uma vez, e também de vossa excelência. muito obrigada! 

O Senhor Deputado Renan continua. – Obrigado, deputada. Os 
24 deputados fomos eleitos para mudar a vida das pessoas e, através do 
nosso trabalho aqui dentro da Assembleia Legislativa, a gente vem fazendo 
isso com muita responsabilidade e carinho. Sobre a PEC de minha autoria 
e do deputado Xingú, que mudou a nomenclatura para polícia penal, quero 
deixar bem claro que o deputado Xingú teve uma grande ideia, mas foram 
todos os deputados aqui que assinaram, então, é uma pec que eu digo que 
não e só do deputado Xingú, nem só do deputado Renan, é de todos os 
deputados. Aqui trabalhamos de forma coletiva e o que tiver de benefício 
para a população, com toda a certeza, os deputados estão à disposição 
para ajudar o executivo, que pegou um estado extremamente falido, 
posso dizer assim, com uma crise migratória absurda, que, por sinal, está 
aumentando cada vez mais e também uma pandemia, mesmo assim tem 
feito investimentos na educação, na saúde, no esporte, na infraestrutura, 
tem feito isso porque tem uma assembleia comprometida e dedicada com 
a população também. Então, era isso e muito obrigado. fiquem com deus e 
até uma próxima oportunidade.

O Senhor Presidente Renato Silva – Com a palavra, o senhor 
deputado Neto Loureiro, com o tempo de 15 minutos.

O Senhor Deputado Neto Loureiro – Bom dia, Presidente, bom 
dia, deputados, bom dia, servidores desta Casa, bom dia a todos os presentes 
nas galerias. hoje venho, aqui na Tribuna, para falar sobre uma indicação 
que fizemos, mas antes de falar propriamente sobre a indicação, aproveito 
a oportunidade para parabenizar o governador Antonio Dentarium, pela 
inauguração do pronto-socorro Doutor Francisco Elesbão, grande trauma, 
que era uma obra de grande anseio da população, que, há muitos governos, 
precisava, e apenas nessa atual gestão do governador que foi inaugurada, 
então, parabéns, governador.

Mas, falando propriamente sobre a indicação, ela trata sobre 
algumas medidas urgentes que precisam ser feitas no centro de referência 
de saúde da mulher. estive presente, na tarde de ontem, no Centro de 
Referência e fui muito bem atendido pela doutora Marília Pinto, diretora 
daquela unidade. Com ela pude caminhar e conhecer, de perto, a estrutura 
do Centro de Referência e durante essa visita pudemos constatar 
algumas deficiências que têm naquela unidade. uma das deficiências que 
observamos é a falta de uma autoclave de médio porte para a unidade. 
Hoje temos uma autoclave pequena, mas há alguns materiais como caixa 
cirúrgica e outros materiais que precisam ser esterilizados para fazer 
os procedimentos e que não cabem na autoclave que existe na unidade. 
então, esse marial é levado à maternidade, lá é esterilizado e volta para o 
Centro de Referência. Tudo isso leva tempo, que acaba atrasando aqueles 
procedimentos na unidade. uma outra observação que fizemos ali no 
centro é sobre o aparelho de mamografia. É um aparelho novo, que o 
governo colocou lá, muito moderno, mas, infelizmente, ainda não está 
em funcionamento, porque aqui em Roraima, já há alguns anos, não se 
faz mais a impressão dos exames radiográficos, eles são feitos de forma 
online, na tela do computador, e ali no centro de Referência da Mulher 
está o mamógrafo, mas ainda não foi comprado o computador com duas 
telas e uma linha telefônica para que os médicos possam fazer o laudo e 
encaminhar para os pacientes os exames. Então, nessa indicação, também 
cobramos a aquisição desses computadores e dessa linha telefônica para 
que o mamógrafo volte a funcionar, aliás, que comece a funcionar. Também 
observamos ali a necessidade de mais dois aparelhos de ultrassom, 
pelo menos. antes da pandemia, a unidade contava com 4 aparelhos de 
ultrassom, mas, durante o ápice da pandemia, foram realocados para 
outras unidades dois aparelhos e não voltaram mais. Então, mesmo com 
o aumento do horário de trabalho, o governador autorizou, também, que 
fossem feitos os atendimentos à noite, e a demanda por ultrassom ainda 
é muito grande. Se não me engano, a diretora me passou que, só no mês 
de agosto, foram mais de mil ultrassons realizadas e a lista de espera 
está para o mês de outubro. Então, também cobramos nessa indicação a 
aquisição de dois aparelhos de ultrassom para agilizar esses atendimentos. 
Outro problema que vimos lá é a questão da odontologia para gravidez 
de alto risco. Hoje não são feitos muitos procedimentos por questão de 
tempo. lá só possui uma caneta de alta rotação e uma caneta de baixa 
rotação e a cada procedimento precisam ser esterilizadas. Então, nós 
conversamos com o dentista da unidade e também fizemos a indicação, 
pedindo mais quatro canetas de alta rotação e quatro de baixa rotação, que 
é formada pelos micromotores e os contra ângulos. Observamos, também, 
durante essa visita, a necessidade de realocação de profissionais. quando 

da solenidade do concurso da Polícia Civil, porque nós somos do primeiro e 
único concurso. Completamos dezessete anos de bons serviços prestados ao 
Estado de Roraima. Então, para finalizar, deputado, quero somente deixar 
bem claro para a sociedade do Estado de Roraima esse meu reconhecimento 
por essa luta de Vossa Excelência em prol da segurança pública, e no caso 
de ontem, em especial, aos policiais penais. Parabéns, esse é o caminho. 

O Senhor Deputado Renan – Obrigado, deputado!
Aparte concedido ao Senhor Deputado Renato Silva. –Deputado 

Renan, quero parabenizá-lo pelo seu trabalho, por essa luta em relação 
à segurança pública e a Assembleia Legislativa, como um todo, tem se 
dedicado muito em buscar recursos, buscar entendimentos do Estado para 
que possamos buscar uma segurança pública melhor ao Estado. Três anos 
atrás o Estado não tinha viatura, não tínhamos esperança de conclusão do 
concurso da Polícia Militar e nem dos policiais penais acontecer. Então, 
com muita luta, com o apoio do governador do Estado de Roraima, com 
sua organização, sua técnica de administração, conseguimos, juntos, o 
Executivo com o Legislativo, hoje, realizar esse sonho, tanto o sonho desses 
concurseiros que estudam há muitos anos para poder chegar onde estão 
chegando, como poder trazer um sonho para Roraima, para a população, 
que é um sonho de segurança pública, segurança de verdade.

Então, quero parabenizar o governo do estado, que pegou um 
estado com uma crise financeira muito difícil e hoje consegue, além de pagar 
os salários em dia, realizar concursos públicos e cumprir com todos, tanto 
com os policiais penais como com os policiais militares, que estudaram 
bastante, e com a sociedade que já vem sentindo melhorias na segurança 
pública. nós temos um presídio que vinha de rebeliões, um presídio em que 
facções entravam em guerra e desde 2019 nós não assistimos em jornais 
nem escutamos falar em fugas em presídios ou rebeliões. Então, isso mostra 
que, com esses policiais penais e a polícia militar, com dando estrutura 
para que possam trabalhar, com certeza, teremos uma segurança pública 
muito melhor, muito mais eficaz. Parabéns, deputado Renan, e parabéns ao 
governador do estado.

O Senhor Deputado Renan continua. – Deputado, parabéns! Nós 
sabemos que o senhor é um defensor, também, dessa causa, sempre está 
na Secretaria de Justiça, sempre tem defendido, assim como a deputada 
Catarina, a nossa segurança pública. parabenizamos o deputado Nilton e 
o Coronel Chagas, que, também, são da bancada bala. eu visitei o sistema 
prisional que tem, hoje, uma grande estrutura. tem que haver a valorização 
dos servidores. Eu acredito que depois da inauguração dessas obras, que 
vamos ser o único estado a ter o déficit de presos e, com certeza, é a 
população que vai ganhar. A ressocialização que está sendo feita no sistema 
prisional na garagem do governo é algo que tem que ser divulgado. Lá 
tem marcenaria, oficina de pintura, lava jato. O preso pode estar cumprindo 
a sua pena e, ao mesmo tempo, trabalhar e sair daquela ansiedade de só 
estar trancado. Então, parabéns ao secretário André, parabéns à gestão da 
Secretária de Justiça e Cidadania. faço aqui um pedido ao governador, 
que, claro, com responsabilidade, chame a segunda turma, se precisar, e 
vai precisar da polícia penal. Recebi em meu gabinete, deputada Catarina, 
e quero somar com todos os nossos parlamentares a questão da segunda 
turma da polícia militar, o cadastro de reserva da polícia militar. Se não 
me engano, no primeiro momento, seriam 200, mas temos mais de 200. se 
não me engano, são 476 que passaram no concurso. Como eu falo, não é 
gasto, é investimento. ao investir nesses policiais que já passaram em um 
concurso público, quem ganha é o estado de Roraima. Não estou aqui para 
dividir nada com ninguém, muito pelo contrário, estou aqui para multiplicar 
com os colegas do parlamento. Temos aqui o coronel, o soldado, que é 
nosso presidente. eu tenho certeza, deputada Catarina, que, se esta Casa 
continuar mantendo essa união com o executivo, não só a segurança pública 
vai ganhar, mas todo o estado de Roraima.

Aproveitando a oportunidade, queria registrar a presença do 
nosso prefeito do município de Alto alegre, Pedro Henrique machado, que 
vem fazendo uma grande gestão naquele município. Pedro, seja bem-vindo.

Aparte concedido à Senhora Deputada Catarina Guerra. – 
Deputado Renan, obrigado pelo aparte. Quero, realmente, só parabenizar 
sua fala e dos demais deputados que me antecederam e reforçar, como 
você falou, não é gasto e sim investimento na segurança pública. Temos, 
realmente, recebido diversas turmas, buscando e muitas das vezes até 
aqueles aprovados, já garantidos, que buscam no outro se fortalecer, 
buscando essa autonomia, buscando essa aprovação, essa expansão, 
essa aprovação de lei. Enfim, cada categoria tem uma classe, um pedido 
diferenciado.

Eu quero me somar com Vossa Excelência, para que juntos 
façamos esse diálogo, esse ajuste, para que possamos levar o benefício 
para tantas famílias, tantos concurseiros que aguardam, ansiosamente, essa 
situação e principalmente à população que clama por segurança, para quem 
precisamos, cada vez mais, deixar esse amparo, essa segurança garantida. 
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O deputado Jeferson Alves não está presente, então eu sou 
o próximo orador. queria que a deputada decana desta Casa, Aurelina 
Medeiros, assumisse a presidência.

A Senhora Presidente Aurelina Medeiros – com a palavra, o 
deputado Renato Silva, por até 15 minutos.

O Senhor Deputado Renato Silva – Bom dia a todos! Quero 
aqui cumprimentar a nossa deputada decana, que está presidindo a sessão 
legislativa, Aurelina Medeiros, todos os deputados aqui presentes, todas 
as pessoas que estão assistindo no plenário e toda a população que está 
assistindo pelas redes sociais ou tv assembleia. o que me traz aqui nesse 
dia é uma notícia muito triste, a qual todos nós acompanhamos nos últimos 
dias, a morte de uma criança num balneário, aqui no estado de Roraima. A 
menina de nove anos de idade, com o nome de Aline da Costa Medeiros, 
foi encontrada no dia seguinte, morta. De acordo com o IML, a causa foi 
afogamento. Foi uma notícia muito triste! Eu acompanhei desde o início, 
cheguei a compartilhar, porque, no primeiro momento, eu achava que ela 
tinha sido levada, sequestrada. Pedi tanto a deus naquele momento que ela 
fosse encontrada com vida. infelizmente, no dia seguinte, nós tivemos a 
notícia de que encontraram o corpo dela boiando num balneário, tinha se 
afogado. Ela estava na presença dos tios. Eu imagino como deve ser a dor da 
família nesse momento, uma criança linda, com um futuro e uma vida pela 
frente, mas, infelizmente, essa vida foi interrompida da pior forma possível. 
Devido a isso, eu protocolei hoje, dia 31 de agosto, nesta Casa Legislativa, 
um projeto de lei onde vai tornar obrigatório a presença de profissionais 
salva-vidas em todos os estabelecimentos que explorem balneários ou 
outros locais aquáticos abertos ao uso do público. No artigo segundo, eu 
específico, que a cada duzentas pessoas que estiverem em balneário, ou 
qualquer outro parque aquático, tem que existir a presença de um salva-
vidas. Às vezes, há uma criança cega e isso não pode acontecer só com 
criança, pode acontecer com adultos que não sabem nadar. Infelizmente, 
nós não temos aqui no estado de Roraima uma fiscalização nos clubes e 
balneários. Nós sabemos que nesses clubes, nesses balneários, nesses 
flutuantes, é normal a pessoa ingerir bebida alcoólica. Então, às vezes, tem 
o uso excessivo de bebidas alcoólicas, às vezes há crianças, às vezes há 
pessoas que não sabem nadar e acaba acontecendo uma fatalidade como 
essa. Concedo um aparte à deputada Aurelina, em seguida, à deputada 
Angela.

Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros – 
Nós temos tramitando nesta casa o Projeto n.161/2019. Eu acho que ele 
já passou por todas as comissões, que obriga a permanência de salva-vidas 
em balneários, praias, lagos, lagoas, cachoeiras e rios nas condições que 
estabelece. É um projeto que tem quatro artigos, que torna obrigatória a 
presença de salva-vidas e diz, inclusive, que eles devem ser habilitados 
profissionalmente, que têm que ser autorizados pelo corpo de bombeiros. 
Então, é um projeto que a gente vai juntar nossos esforços, todo mundo. É 
um projeto do dia 29 de outubro de 2019. só dizer para a gente juntar. eu já 
vi outro aqui também.

Aparte concedido à Senhora Deputada Angela Á. Portella. – 
Deputado Renato, eu quero me somar ao senhor nessa luta e dizer que, 
realmente, quando acontece uma situação como essa do final de semana 
passado, gostaríamos de voltar o tempo e que isso fosse só um pesadelo. 
infelizmente, não é. Eu sou autora de um projeto de lei que fala sobre a 
presença dos bombeiros civis em locais com aglomeração de pessoas e me 
preocupa muito que essa lei não está sendo cumprida. Isso que a gente 
viu lá no balneário, mas o senhor imagina nos atacadões, nos grandes 
supermercados, nas festas onde tem aglomeração de pessoas, no caso de 
um sinistro, de um incêndio, de um ocorrido com um monte de jovens, de 
pessoas que vão estar, por exemplo, numa festa tipo o que aconteceu na 
boate “kiss”. A lei é bem clara e foi aprovada por esta casa e diz que quem 
fiscaliza, regulamenta a profissão do bombeiro civil, quem faz a reciclagem, 
é o corpo de bombeiro militar, que tem feito a reciclagem, tem patrocinado 
curso para essas pessoas. Mas, o que falta é lá na ponta, as pessoas que 
são donos dos empreendimentos ou os organizadores das festas, que eles 
cumpram a obrigatoriedade da presença do bombeiro civil nesses espaços 
para evitar ou, ao menos, minimizar essas tragédias. Então, eu quero que 
a gente possa fazer uma cruzada pela segurança das pessoas quando diz 
respeito à segurança privada, que é onde o corpo de bombeiros militar não 
alcança e não pode fazer esse trabalho na empresa privada, no balneário, no 
mercadão, onde tem a festa com aglomeração de pessoas. Mas, a iniciativa 
privada é obrigada, também, a cumprir a lei. obrigada, deputado! 

Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Quero, também, deputado, me juntar a Vossa Excelência, à Deputada 
Angela, à deputada Aurelina e dizer da nossa tristeza e prestar nossas 
condolências aos familiares dessa criança que faleceu. Que deus conforte 
os familiares! Hoje, assistindo ao jornal do amazonas, um bebê, um 
bebezinho de 2 anos morreu sufocado dentro do carro, esquecido pela 

o mamógrafo estiver em funcionamento, nós iremos precisar de mais um 
técnico de radiologia na unidade. Também já fizemos esse pedido aqui 
na indicação. o outro profissional que se precisa ali é o urologista, que 
naquela unidade é responsável por fazer vasectomia. Esse procedimento 
hoje está suspenso na unidade. Tem a sala de procedimento, mas não está 
sendo feito por não ter o urologista, e nessa indicação também cobramos 
pelo urologista. E, por fim, pedimos também a realocação de mais um 
médico obstetra para agilizar o atendimento na unidade e, dentre essas 
indicações, também, tiveram alguns materiais, como: espéculo vaginal, 
preservativos sem lubrificante para colocar nos equipamentos para fazer 
ultrassom, que também está presente nessas indicações. a nossa indicação 
foi feita para que o nosso secretário de saúde, na maior urgência possível, 
tome as medidas necessárias para melhorar o atendimento no centro de 
referência da saúde da mulher. Quero parabenizar a doutora Marília pinto 
pelo trabalho que vem desempenhando à frente da unidade. nós sabemos 
das dificuldades, mas ela vem desempenhando um belíssimo trabalho 
e nós aproveitamos a oportunidade para dizer que tentei contato com 
o secretário Leocádio, não tive retorno sobre isso. Aproveitamos o uso 
da tribuna para fazer essas indicações e para cobrar do secretário para 
que tome, com urgência, as medidas necessárias para que ocorram essas 
melhorias no Centro de Referência da Saúde da Mulher. 

Aparte concedido ao Senhor Deputado Nilton Sindpol. – 
Vossa Excelência é presidente da comissão de saúde e eu membro. Juntos, 
realmente, temos buscado essas melhorias com relação à saúde e quero 
ressaltar, além do seu bom desempenho como parlamentar, buscando 
fazer com que as coisas funcionem, nós temos que deixar claro que a 
saúde pública do estado de Roraima vinha “ladeira abaixo”, declinando 
cerca de mais de uma década e o governador Denarium tem buscado todos 
os esforços para que ela volte a ser de excelência. No entanto, quando 
vossa excelência relata essas dificuldades, nós temos que buscar, junto 
ao secretário de saúde, que atualmente é o dr. Leocádio, que é muito 
competente, a resolução desses problemas, porque as máquinas, deputado 
neto, chegam ao nosso conhecimento de que elas vivem “quebrando” e 
isso me chama atenção porque nós temos relatos em “off” de que essas 
máquinas seriam, em tese, quebradas para que as coisas não funcionem. 
Então, eu quero sugerir a Vossa Excelência, como presidente da comissão 
de saúde, para que nós façamos essa formalização ao secretário, para 
vermos a periodicidade com que essas máquinas são quebradas, porque 
a ex-deputada Marília Pinto e a diretora da unidade têm buscado fazer o 
melhor, só que essas situações vêm prejudicando quem precisa, no caso, as 
mulheres. Nós já tivemos a pandemia onde ficaram suspensos os serviços. 
Então, deputado, realmente, vossa excelência está de parabéns por fazer 
essas indicações e sugerimos que se formalize através da comissão de 
saúde ao secretário, para nós termos essas informações de uma maneira 
que possamos contribuir para que essas máquinas funcionem e atendam 
às suas necessidades porque, se de um lado o governador determina que 
seja prioridade a questão do atendimento de saúde, com certeza, ele não 
tem esse feedback com relação a essas minúcias, digamos assim, que 
refletem negativamente nas pacientes, nas mulheres, que são o objeto 
daquele centro. Então, eu quero me somar a vossa excelência, conte 
conosco, e também quero convidá-lo para que nós possamos reunir a 
comissão de saúde e fazermos uma visita na cozinha do hospital geral, 
porque o contrato da empresa que fornece alimentação estava vencido 
e nós recebemos muitas reclamações. Então, aproveito que estamos, ao 
vivo, para fazermos essa visita, deputado neto. Obrigado! 

O Senhor Deputado Neto Loureiro continua. – Obrigado, 
deputado Nilton. só para esclarecer sobre essas máquinas que nós tratamos 
do centro de referência da saúde da mulher, que elas não estão quebrando; 
lá tem dois ultrassons em funcionamento, o que está faltando são mais 
ultrassons. O aparelho de mamografia não está quebrado, o que falta lá é 
o computador para poder ver os exames. Então, não há de se falar que as 
máquinas estão quebradas, elas funcionam, mas o mamógrafo não está em 
utilização por falta desse computador, e sobre os aparelhos de ultrassom, 
faltam mais para agilizar o atendimento. Em relação ao contrato da empresa 
de serviço de alimentação da saúde, deputado Nilton, nós já apresentamos 
requerimento na sessão passada, pedindo informações da secretaria 
da saúde, para que nos informem como é que está o andamento desse 
processo, porque também chegou informações até nós sobre uma possível 
continuação de contrato de serviço, sem ter cobertura de contrato. a minha 
ideia de vir a esta tribuna, hoje, foi mais para tratar sobre essas indicações. 
Explanei um pouco aqui e espero que, com a maior brevidade possível, o dr. 
Leocádio faça essas medidas, resolva esses pequenos empecilhos para que 
o funcionamento da unidade venha a ser cada vez melhor. Somente isso, 
senhor presidente. Obrigado!

O Senhor Presidente Renato Silva – Com a palavra, o deputado 
Jeferson Alves, por até 15 minutos. 
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ATA DA 2877º SESSÃO, EM 1º DE SETEMBRO DE 2021
=ORDINÁRIA=

PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SOLDADO SAMPAIO
Às nove horas e cinquenta e oito minutos do dia primeiro de 

setembro de dois mil e vinte e um, no Plenário desta Casa Legislativa, 
deu-se a segunda milésima octingentésima septuagésima sétima Sessão 
Ordinária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio –Solícito ao senhor 
primeiro-secretário que proceda à verificação de quórum.

O Senhor Primeiro-Secretario Jeferson Alves – 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 – Em discussão a Ata da 
Sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação. 
A votação será simbólica: os deputados que concordam com a Ata da 
Sessão anterior permaneçam como estão. Aprovada.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Expediente.

O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – RECEBIDOS 
DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei n. 200/2021, de autoria do 
deputado Evangelista Siqueira, que “inclui no calendário oficial do 
Estado de Roraima a campanha Setembro Amarelo, em alusão ao mês 
de sensibilização e prevenção ao suicídio e dá outras providências”; 
Projeto de Lei n. 201/2021, de autoria do deputado Renato Silva, que 
“torna obrigatória a presença de profissionais salva-vidas em todos os 
estabelecimentos que explorem balneários ou outros locais aquáticos 
abertos ao uso do público”; Projeto de Lei n. 202/2021, de autoria do 
deputado Evangelista Siqueira, que “dispõe sobre a criação do programa de 
terapias naturais integrativas e complementares em saúde humana na rede 
pública de saúde no Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto 
de Lei n. 205/2021, de autoria do deputado Chico Mozart, que “institui o 
programa banco de ração e utensílios para animais no âmbito do Estado de 
Roraima e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 206/2021, de autoria 
do deputado Chico Mozart, que “institui a semana de conscientização 
sobre o controle populacional animal no âmbito do Estado de Roraima e 
dá outras providências”; Projeto de Lei n. 207/2021, de autoria da deputada 
Lenir Rodrigues, que “autoriza o Poder Executivo a conceder os serviços 
de administração, operação, conservação, manutenção, implantação ou 
melhoramento, bem como o uso de praças, parques urbanos e ginásios 
esportivos do Estado de Roraima”; Requerimento n. 103/2021, de autoria 
da Comissão Especial Externa presidida pela deputada Aurelina Medeiros, 
que “requer prorrogação de prazo por igual período”; Indicações nos 1123 
a 1126, de autoria da deputada Lenir Rodrigues; Indicação n. 1128, de 
autoria do deputado Neto Loureiro; Indicações nos 1129 a 1131, de autoria 
do deputado Evangelista Siqueira; Indicações nos 1132 a 1134, de autoria 
da deputada Catarina Guerra; Indicação n. 1135, de autoria do deputado 
Eder Lourinho; Memorando n. 063/2021, de autoria do deputado Chico 
Mozart, justificando sua ausência à Sessão do dia 31 de agosto de 2021, 
por motivo de trabalhos externos; Memorando n. 061/2021, de autoria do 
deputado Eder Lourinho, justificando sua ausência à Sessão do dia 24 de 
agosto de 2021, em virtude de problemas de saúde”. DIVERSOS: Ofício 
n. 258/2021, de autoria da Casa Civil do Estado de Roraima, em resposta ao 
Ofício 046/2021-DACPL/SL/ALE-RR, referente à indicação n. 754/2021, 
do deputado Evangelista Siqueira; Ofício n. 259/2021, de autoria da Casa 
Civil do Estado de Roraima, em resposta ao Ofício 041/2021-DACPL/
SL/ALE-RR, referente às indicações n.os 620, 658, 659, 660, 662, 664 
e 625/2021, dos (as) deputados (as) Evangelista Siqueira e Tayla Peres; 
Ofício n. 260/2021, de autoria da Casa Civil do Estado de Roraima, em 
resposta ao Ofício 050/2021-DACPL/SL/ALE-RR, referente às indicações 
n.os 894, 895, 899 e 904/2021, dos (as) deputados (as) Catarina Guerra, 
Lenir Rodrigues e Evangelista Siqueira; Ofício n. 262/2021, de autoria da 
Casa Civil do Estado de Roraima, em resposta ao Ofício 032/2021–GAB/
DEP.CATARINA GUERRA/ALE-RR,

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 Jeferson Alves – Presidente, nós 
temos cinco oradores inscritos.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, o 

babá ou deixado de propósito achando que não aconteceria nada. mas, 
infelizmente, a criança foi à óbito. Esses são óbitos inexplicáveis, que 
acontecem na vida do nosso povo, que precisa de muito cuidado e muita 
atenção por parte dos órgãos públicos. Eu quero me juntar a Vossa 
Excelência para que a gente consiga resolver, através desse projeto, 
mesmo apensado nesse que a deputada Aurelina já citou, para que o 
estado de Roraima seja o primeiro no brasil a ter esses cuidados. Muito 
obrigado e que Deus abençoe a nós todos. 

O Senhor Deputado Renato Silva continua. – Obrigado, deputado 
Gabriel Picanço. Nós sabemos que aqui no Estado de Roraima temos 
muitos rios, muitos banhos, muitos lagos e sempre tem essa aglomeração 
de pessoas, e o que a deputada Angela relatou sobre o seu projeto não 
está sendo cumprido, sobre a questão do bombeiro civil nos eventos. É de 
grande valia, pois precisamos ter essa fiscalização das empresas privadas, 
pois a gente não pode colocar bombeiros militares para fazer esse papel nas 
empresas privadas. Mas, podemos fiscalizar para que o evento só aconteça 
se as empresas tiverem respeitando todas as leis de segurança pública. 
Então, quero aqui sugerir aos meus colegas parlamentares para criarmos 
uma comissão que nos permita cobrar essa fiscalização da nossa lei de 
segurança pública nos balneários, clubes aquáticos, nas festas privadas, 
em shows e eventos para que as pessoas tenham mais segurança e outras 
novas tragédias sejam evitadas. Com sinceridade, acho um tema triste para 
vir falar aqui na Tribuna, pois senti muito a perda dessa jovem quando 
li a matéria sobre sua morte. Foi uma fatalidade, infelizmente, mas não 
deixa de ser uma irresponsabilidade. Não quero acusar ninguém porque sei 
que ninguém queria que isso acontecesse, mas, quando você se omite em 
prestar segurança em um lugar adequado que vá atender ao público, nos 
colocamos em posição de assumir qualquer risco. Então, precisamos ter 
segurança nesses balneários, precisamos ter salva vidas nesses balneários, 
pessoas competentes que possam acompanhar, fiscalizar e ter atenção nas 
pessoas que não sabem nadar, nas pessoas que estão ingerindo bebida 
alcoólica, crianças e adolescentes que estão naquele local brincando. Então, 
nós precisamos que esses clubes, principalmente esses balneários privados 
respeitem a legislação e coloquem pessoas especializadas e competentes 
para acompanhar os banhistas. Finalizo minha fala agradecendo a 
oportunidade e que Deus nos abençoe. 

O Senhor Presidente Renato Silva– Suspendo a Sessão para que 
as Comissões, em conjunto, se reúnam para deliberar sobre as matérias em 
pauta.

(Reaberta a Sessão). 
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Solicito à senhora 

primeira-secretária que proceda a verificação de quórum. 
A Senhora Primeira-Secretária Aurelina Medeiros – Senhor 

presidente, temos 18 deputados com presença registrada no painel, mas não 
há quórum no Plenário para deliberação das matérias constantes na Ordem 
do Dia. Estão presentes aqui a deputada Catarina, deputada Lenir, deputado 
Gabriel, deputado Chagas, deputado Marcelo e deputada Aurelina. São os 
únicos que estão presentes. 

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Nós temos também o 
deputado Jalser, deputado Eder e a deputada Tayla de forma on-line. 

A Senhora Primeira-Secretária Aurelina Medeiros – Desculpa, 
não tinha visto que a deputada Tayla, o deputado Jalser e o deputado Eder 
estavam presentes de forma on-line. 

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Então, não havendo 
quórum regimental para deliberação das matérias, transfiro a Ordem do Dia 
para a próxima Sessão. Passaremos agora para o Expediente de Explicações 
Pessoais. 

A Senhora deputada Aurelina Medeiros – Senhor presidente, 
estou encaminhando edital de convocação para amanhã, pela manhã, aos 
membros da Comissão de Orçamento, Finanças e Tributação da Assembleia 
Legislativa, convocados todos para amanhã, no horário da Sessão.

O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, na 
mesma forma da deputada Aurelina, convido os deputados membros da 
comissão de agricultura para nos reunirmos logo após a sessão.

O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Registro a presença do 
senhor Presidente desta Casa, deputado Sampaio.

Não havendo mais nenhum deputado que queira usar o 
Expediente de Explicações Pessoais e não havendo mais nada a tratar, às 
onze horas e vinte e oito minutos, dou por encerrada a sessão e convoco 
outra para o dia primeiro de setembro, à hora regimental.

Participaram da sessão as senhoras e os senhores deputados: 
Angela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Catarina Guerra, Coronel 
Chagas, Eder Lourinho, Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Jalser 
Renier, Jeferson Alves, Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo 
Cabral, Neto Loureiro, Nilton Sindpol, Renan, Renato Silva, Soldado 
Sampaio, Tayla Peres e Yonny Pedroso.
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Assembleia Legislativa, Igrejas e demais órgãos que lutam para diminuir 
os casos no nosso Estado. Pensando nisso, a Assembleia Legislativa, que 
já aborda essa discussão, tem uma programação especial ao longo de 
todo mês de setembro deste ano. Começa, hoje, começando agora, neste 
momento, trazendo à discussão, deputado Jeferson, para esta Assembleia, 
para este Plenário, sobre esses dados, sobre a temática do suicídio. Daqui 
a pouco, às 18h, aqui na frente do nosso Poder Legislativo, nós vamos ter 
um ato simbólico, que dá o pontapé inicial nessas atividades, acendendo 
a iluminação - presidente Sampaio, obrigado por Vossa Excelência ter 
atendido o nosso pedido - às 18h, de hoje, aqui, na frente da Assembleia. 
Vamos fazer um evento simbólico, com música, evento cultural, com falas, 
presença de diversas instituições e vamos ascender a iluminação amarela de 
sensibilização e prevenção ao suicídio. O convite fica aos demais poderes, 
para que possam ser integrados a esta campanha. Dia 10 de setembro, às 
15h, teremos uma Audiência Pública, aqui neste Plenário, para discutir, 
deputado Neto, os impactos da pandemia da Covid-19 sob a saúde mental da 
população roraimense. Até que ponto a pandemia tem causado ansiedade, 
tem causado depressão? Esse medo de morrer, repentinamente, por causa da 
pandemia, de perder um ente querido, afetou a saúde mental da população, 
deputado Jeferson. E nós queremos discutir esse tema, com especialistas, 
nesta Casa, no dia 10, às 15h, e buscar alternativas concretas de resolução 
e encaminhamento dessa problemática. No dia 16, às 19h, vamos ter uma 
live transmitida pela TV Assembleia e redes sociais da Assembleia, falando 
sobre cyberbullying. Eu vou estar apresentando essa live, juntamente 
com outros profissionais da área. No dia 23, a nossa querida deputada 
Catarina Guerra apresentará uma outra live, também abordando a temática 
do Setembro Amarelo. No dia 27, às 9h30, acontecerá um workshop, no 
Plenarinho desta Casa, coordenado pela deputada Yonny Pedroso. E, para 
concluir as atividades do Setembro Amarelo, no dia 30, fechando o mês de 
prevenção ao suicídio, nós vamos ter a caminhada “Todos pela Vida”, em 
torno do Centro Cívico. Vamos percorrer a bola do Centro Cívico e fazer 
um ato festivo no final, com balões amarelos, música e muita alegria, para 
marcar o encerramento das atividades do Setembro Amarelo.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Jeferson Alves. – Eu 
não poderia deixar de apartear Vossa Excelência, neste momento. Desde 
quando cheguei a esta Casa, eu tenho o privilégio de estar próximo de Vossa 
Excelência, aqui, em muitas ações. Eu sou suspeito para falar porque sou 
fã de Vossa Excelência. Acho você um grande parlamentar, um excelente 
deputado, e uma causa tão grande, tão linda que é essa causa que Vossa 
Excelência sempre traz aqui, que é o benefício diretamente para cuidar 
das pessoas. Ao longo do tempo, a política tem deixado isso meio que de 
lado. A maior parte dos nossos políticos, infelizmente, só se preocupa com 
grandes obras, em construções, em prédios, mas esquecem que o nosso 
maior patrimônio é o ser humano, é a nossa família. E essa questão que 
Vossa Excelência traz a esta Casa é muito importante. 

Como Vossa Excelência já adiantou, muitos deputados abraçaram 
essa ideia, como a deputada Catarina, deputada Lenir e deputada Betânia. 
São pessoas que, desde quando eu entrei aqui, insistem, insistem e insistem 
de um modo acertado a trazer esse debate para esta Casa. Eu quero somar 
força com Vossa Excelência e dizer que estou à disposição. O que eu puder 
fazer para colaborar e ajudar, conte comigo, deputado.

O Senhor Deputado Evangelista Siqueira continua. – Obrigado, 
deputado Jeferson, pelo aparte.

Gostaria de encerrar a minha fala, dizendo que, hoje, foi lido, 
aqui, no Expediente por Vossa Excelência, deputado Jeferson, o nosso 
projeto de lei, protocolado. Nós falamos de Setembro Amarelo, mas ainda 
não estava institucionalizado e esse Projeto de Lei 200, insere no calendário 
oficial do Estado de Roraima o Setembro Amarelo como o mês de 
prevenção ao suicídio, designando outras providências que o Poder Público 
deve tomar para que essa se torne uma campanha permanente, envolvendo 
todos os órgãos. Gostaria de agradecer a todos pela escuta e dizer que o 
suicídio precisa ser discutido, não a maneira como acontece, mas discutido 
o problema de modo que nós encontremos soluções. Ele não escolhe raça, 
cor, orientação sexual, se é rico ou pobre, se é religioso ou não. Ele pode 
atingir a mim, a você, a sua família, com casos terríveis, como: depressão, 
ansiedade. E nós precisamos nos unir, juntar forças para, juntos, vencer esse 
mal no Estado de Roraima. Obrigado!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, a 
deputada Catarina Guerra, com o tempo de até 12 minutos.

A Senhora Deputada Catarina Guerra – Bom dia a todos! Após 
a fala do meu nobre colega, deputado Evangelista, nós até mudamos o 
discurso só para enaltecer e fortalecer ainda mais este mês que se inicia, 
hoje. Errei a roupa, era para ter vindo de amarelo, mas o que vale é a vida 
e o enfoque que precisamos dar a isso. Quero cumprimentar o presidente e 
os meus nobres colegas deputados, cumprimentar você, que nos acompanha 
pela TV Assembleia e pelas redes sociais.

deputado Evangelista Siqueira, por até doze minutos.
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Bom dia a todas 

e a todos. Senhor presidente, senhoras e senhores deputados e público 
presente, vou tirar a máscara, aqui, já que estou distante dos demais 
para poder falar melhor. Público da galeria, que nos acompanha pela TV 
Assembleia e demais redes sociais. Hoje, venho para falar um pouco sobre 
esse mês que se inicia, que é o mês de setembro que, para nós, desde 2016, 
é o Setembro Amarelo, período em que nós viemos, ao longo dos anos, 
discutindo sobre prevenção ao suicídio no Estado de Roraima, deputada 
Betânia. E, a partir de hoje, e nos próximos dias do mês, teremos uma 
série de atividades para discutir sobre esse tema na Assembleia Legislativa 
e com outras instituições. A ideia é provocar um debate público, diante 
da necessidade que nós enfrentamos, cotidianamente, de pessoas vítimas 
do suicídio, pessoas que tiram a própria vida. Falar de suicídio, ainda, é 
um tabu na nossa sociedade, porém, segundo os especialistas, e de acordo 
com os dados crescentes ao longo das décadas, é necessário se falar sobre 
suicídio. É necessário discutir esse tema, porque somente quando se discute, 
se encontram caminhos e alternativas de resolução. O suicídio é uma triste 
realidade, que em 96% dos casos está relacionado com algum transtorno 
mental, como por exemplo, depressão, ansiedade, transtorno bipolar e o 
uso abusivo de substâncias. Diante dessa realidade em que Roraima se 
enquadra, infelizmente, nos primeiros lugares do ranking de morte por 
suicídio, é que nós precisamos, efetivamente, discutir esse tema nesta 
Casa Legislativa. Porque, independente de cor, raça, orientação sexual, 
religiosidade, classe social, o suicídio, a depressão, a ansiedade, podem 
chegar em qualquer família, podem chegar e atingir qualquer pessoa. E 
por essa razão, discutir o problema e encontrar mecanismos de solução é o 
melhor caminho. 

No ano de 2003, a Organização Mundial da Saúde estipulou 
o dia 10 de setembro como o Dia Mundial de Prevenção ao Suicídio. E 
nós trouxemos à tona essa discussão, aqui, na Assembleia, com mais 
força, no ano de 2006, quando eu fui abordado por um pai, desesperado, 
que havia perdido o seu filho, vítima do suicídio, que me fez o seguinte 
questionamento: “deputado, o que o Poder Legislativo pode fazer para 
diminuir os casos de suicídio em Roraima? Que leis, que legislação, 
o senhor e os deputados desta Casa podem fazer para diminuir esses 
índices alarmantes e assustadores de casos de suicídio no nosso Estado?” 
E, a partir daquela época, daquele período, eu comecei a me debruçar e 
buscar informações sobre esse tema. Realizamos Audiências Públicas, 
conversamos com especialistas, protocolamos um projeto de lei, que 
depois virou a Lei n.1065, que criou a Semana Estadual de Valorização da 
Vida e Prevenção ao Suicídio, que inclui no calendário estadual diversas 
atividades. Paralelo, também, com outras atividades que estavam sendo 
desenvolvidas por outros órgãos, a exemplo do Ministério Público, que, 
à época, a Promotoria de Saúde estava sob o comando da nossa querida 
e competente promotora Jeane Sampaio. Ela nos agregou, todas essas 
instituições, para discutirmos o tema, e, juntos, criamos, em 2016, a primeira 
edição do Setembro Amarelo, que, de lá para cá, vem acontecendo todos os 
anos, com uma série de atividades. Queria destacar, também, a atividade de 
outros parlamentares desta Casa, a exemplo das nossas queridas deputadas 
Catarina Guerra, Yonny Pedroso e Lenir Rodrigues, que, também, ajudaram 
na implementação do CVV, que é o Centro de Valorização da Vida, número 
188. E, de lá para cá, realizamos uma série de atividades. Eu gostaria de 
trazer presente alguns dados que nos assustam. De acordo com o boletim 
epidemiológico do Ministério da Saúde, de julho de 2019, Roraima ocupa 
a segunda posição no ranking nacional, proporcional, de pessoas que 
cometem suicídio. Em uma década, de 2007 a 2017, o Brasil registrou mais 
de 106 mil suicídios. Nesse período, Roraima apontava com 7% dos casos 
entre mulheres, e de 15,4% de casos entre os homens, deputada Catarina. 
Segundo a OMS (Organização Mundial de Saúde), mais de 800 mil pessoas 
cometem suicídio, todo ano, no planeta terra, quase o dobro, quando se trata 
de homicídios, que somam 470 mil a cada ano. E, no Brasil, esse dado passa 
de 11 mil mortes por suicídio. Nas projeções da Organização Mundial de 
Saúde, a cada 40 segundos, uma pessoa tira sua própria vida, por diversas 
causas, no mundo inteiro. Os dados da nossa Secretaria Estadual de Saúde 
apontam que nesse ano de 2021 até o presente momento, deputado Éder 
Lourinho, foram contabilizados 58 pacientes que deram entrada no HGR, 
por tentativa de suicídio. No ano de 2020, foram registradas 80 tentativas, 
e em 2009 foram assustadores 136 casos, pacientes que deram entrada na 
unidade por tentativa de suicídio. São dados alarmantes que demandam dos 
deputados, desta Casa Legislativa uma contrapartida para que Roraima saia 
do ranking da morte, deputada Catarina. Nós desejamos ser os primeiros 
lugares do ranking na educação, na saúde, no desenvolvimento social, agora, 
ser os primeiros lugares no ranking da morte por suicídio, não interessa 
ao Estado de Roraima. E, para combater essa triste realidade, somente a 
ação coletiva de todos os entes, do Poder Público Estadual, Municipal, 
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quatrocentos novos policiais penais que estarão fazendo segurança no nosso 
presídio. Claro, temos reformas para fazer também. Citei isso, aqui, ontem 
e temos a questão da segunda turma da Polícia Penal, que nós levamos a 
demanda para o governador, assim como a segunda turma da Polícia Militar. 
Como eu tenho falado, aqui, investimento na Segurança Pública é essencial 
para que a nossa sociedade possa estar segura. Eu acredito sempre na 
sensibilidade do governador, é claro. Nós precisamos ter a responsabilidade 
para poder, através da equipe de governo, contratar quando precisar. Eu 
sei que irá precisar, até porque, essas obras, logo estarão disponíveis, mas 
é claro que precisa passar pela gestão do governador. Acredito que, em 
um curto espaço de tempo, o governador Antônio Denarium estará com o 
Sistema Prisional, com a Polícia Militar, que será uma das mais equipadas 
do Brasil. Aproveito a oportunidade e parabenizo o deputado Jhonatan 
de Jesus, que conseguiu recursos para que a Polícia Militar possa estar 
bem equipada. Isso é importantíssimo. É isso: o Governo vem mostrando 
resultados na educação, na segurança pública, na infraestrutura, e muito do 
que está acontecendo é por conta dessa aliança, que é importantíssima para 
a população, entre a Assembleia Legislativa e o Executivo.

Aparte concedido à Senhora Deputada Catarina Guerra. – 
Obrigada, pelo aparte. Quero parabenizar Vossa Excelência, mais uma vez, 
sempre com essa sensibilidade, com esse enfoque voltado à segurança, sempre 
muito participativo, ouvindo as demandas, levando os questionamentos, seja 
ao governo ou às entidades pertinentes. Então, eu, realmente, parabenizo 
Vossa Excelência. Vivenciamos ontem mais um momento histórico, mais um 
momento feliz de muito trabalho, muito empenho, resultado da gestão do 
nosso governador. Sei que um dos motivos que lhe leva a essa tribuna é, 
realmente, darmos enfoque, visibilidade, para essa turma que se encontra, 
hoje, no Plenário. Sejam bem-vindos, que venham reivindicar seus direitos 
e que encontrem nesta Casa, na Assembleia, um suporte para que possam 
vislumbrar e alcançar um direito tão almejado por todos os concurseiros. 
Então, eu quero fortalecer a sua fala e me coloco à disposição deles. Já recebi 
vários, diversas vezes, no meu gabinete e falávamos há pouco, antes de iniciar 
a Sessão, de termos essa união, essa força, onde um dá o suporte, um fortalece 
o outro e juntos vamos em busca de melhorias para a nossa população. 
Ainda mais, no que se refere à segurança, onde quem ganha é o servidor e a 
população. Nós temos que nos estimular, fortalecer e unir. Quero me colocar 
à disposição para que, juntos, possamos buscar uma alternativa saudável, 
legal e eficaz, para quem sabe, tão logo, possamos estar comemorando, como 
anteontem, a formação, promoção desses agentes, servidores, que buscam no 
concurso público a sua aprovação. Só reforçando a sua fala e me colocando à 
disposição. Muito obrigada! 

O Senhor Deputado Renan continua. – Quero aqui registrar a 
presença da segunda turma da Polícia Penal. Parabéns pelo trabalho que 
vocês vêm fazendo. Se depender desta Casa, da sensibilidade do nosso 
governador e com a responsabilidade também, vocês futuramente estarão 
servindo o sistema prisional do Estado de Roraima. 

Queria também deixar registrado que o deputado Evangelista foi 
muito feliz com suas palavras, em relação ao Setembro Amarelo. É um 
tema que é para ser discutido de uma forma bem delicada. Infelizmente, 
o nosso Estado é um dos estados que mais perdem jovens para o suicídio. 
A deputada Catarina também levou esse tema para a Unale. Tinha o ex-
presidente Kennedy, muitas pessoas, vou falar o termo chulo, falam que é 
“frescura”, mas não é. Às vezes, você precisa ter uma conversa, a pessoa 
liga para você para conversar, para desabafar e, às vezes, você está com o 
tempo um pouco apertado e aquilo ali, é um momento crucial para você 
salvar uma vida. Quero parabenizar também a comunicação desta Casa, que 
vem fazendo um trabalho belíssimo. Eu já vi vários vídeos com relação ao 
tema “Suicídio” e isso é muito importante, tem que ser bastante divulgado, 
porque não é frescura...

Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira. 
– Queria, primeiramente, parabenizar pelo seu trabalho e reforçar minha 
luta também, meu compromisso, assim como o vosso, com relação aos 
nossos queridos agentes. Se Deus quiser, depende do seu trabalho, do 
nosso trabalho, do trabalho desta Casa coletiva, nós efetivaremos, não 
somente os agentes penais, mas a segunda turma dos policiais militares 
também, porque há necessidade. Nós precisamos encontrar o mecanismo 
orçamentário de planejamento para que esses homens e mulheres que 
lograram êxito no concurso público possam vir somar nas fileiras da 
segurança pública do nosso Estado. Coloco-me à disposição, em campo, 
juntamente com Vossa Excelência e todos esses homens e mulheres que 
aqui estão e anseiam em vir para a Segurança Pública. E dizer, também, o 
senhor falou uma coisa fundamental, muitas pessoas dizem que a depressão 
e o suicídio, principalmente que a depressão é frescura, porque ela não dá 
como uma ferida, um corte, não tem uma dor aparente em que as pessoas 
possam visualizar. Ela é mais uma dor interna, é mental, é espiritual. 
Não é frescura, como o senhor bem disse. Um dos temas do Setembro 

Hoje inicia um mês, onde as esperanças são renovadas, onde o 
caminhar de um futuro, de uma esperança desse “novo normal”, ela também 
se avizinha e nós precisamos nos fortalecer. Não é de hoje, como o deputado 
Evangelista falou, a luta enfrentada por esta Casa, pela Assembleia à frente 
de um assunto tão importante que, por muitas vezes, ainda, é tratado como 
um tabu, de que nós não deveríamos falar ou abordar sobre o suicídio. 
Mas, precisamos falar, sim, sobre a valorização da vida e é esse motivo 
que me traz a esta Tribuna, no mês alusivo no qual a Assembleia tem uma 
programação extensa. E precisamos convidar você a fazer o seu papel, 
convidar cada deputado para que valorize seus servidores, que busquem 
entender na dinâmica vivenciada, se dentro de casa nós não vivemos 
um problema desses, pois ele é silencioso, adoecedor e, infelizmente, 
tira nossas vidas. Muitas vezes ficamos com aquela angústia de não ter 
percebido esse o alerta que eu quero aproveitar para trazer nesta Tribuna, 
nesta fala. Nós observemos cada um, no qual temos um convívio, seja no 
âmbito do trabalho, familiar, no âmbito do lazer. Diversas pessoas dão 
sinais, os números alarmam, infelizmente, e coloca o Estado de Roraima 
em um ranking tão alto. Mas diversas pesquisas comprovam, sejam elas 
nacionais ou internacionais, que, com o acometimento do suicídio, aquela 
pessoa fez a tentativa de, no mínimo, 9 vezes. Então, foram 9 sinais os quais 
nós poderíamos ter percebido, que alguém de nós poderia ter percebido. 
Então, nós deixamos esse suporte através da cartilha, que já lançamos. 
Infelizmente, na pandemia, houve um grande índice de aumento de suicídio 
entre os imigrantes. Nós já reproduzimos na língua espanhola, também 
disponível, para que você possa pegar alguma orientação de como lidar 
com uma situação como essa. Talvez, uma desconfiança naquela pessoa 
que você, percebendo um comportamento diferente, deve buscar, sim, uma 
ajuda psicológica, buscar suporte, um ombro amigo. Nós pedimos para 
que você também se coloque, doe um momento, um minuto do seu tempo, 
doe algumas horas para que você possa escutar alguém, possa confortá-
la e oferecer um ombro amigo. Infelizmente, se você não tiver alguém, 
existe instalado no nosso Estado e tem como madrinha a deputada Lenir 
Rodrigues o CVV (Centro de Valorização da Vida), com o número 188. 
Gratuitamente, você pode realizar essa ligação e terá alguém prontamente 
para lhe atender, para ouvir, dialogar com você e, de repente, aconchegar 
seu coração no momento em que você precisa. Nós precisamos priorizar 
esses números, esses dados, porque as pessoas estão precisando desse 
suporte, que nós temos através do CVV. 

Aproveito para parabenizar o deputado Evangelista e deputada 
Yonny Pedroso, que embarcam nessa bandeira desde o momento em que 
entramos aqui, nesse mandato, falando dessa valorização da vida. Vamos 
ter, através das nossas redes sociais, através da TV Assembleia, o mês para 
falarmos, não somente da prevenção ao suicídio, mas de valorizar a vida, 
saber que você é importante para alguém, que alguém se importa com você. 
Então, diga isso para alguém, reforce esse sentimento, valorize a vida de 
quem está perto de você. É essa a mensagem que quero deixar, hoje, aqui. 
Muito obrigada a todos e saibam, queridos deputados, nobres colegas, que 
a nossa vida, a vida de cada um de vocês importa para alguém, seja um 
familiar, um eleitor, um parceiro. A sua vida e a vida de cada um que nos 
assiste, que nos escuta, é importante e precisamos valorizá-la todos os dias. 
Obrigada e bom dia! 

A Senhora Presidente Aurelina Medeiros – Com a palavra, o 
deputado Renan, com o tempo de até 12 minutos. 

O Senhor Deputado Renan – Bom dia a todos! Primeiramente, 
quero agradecer a Deus. Em nome da nossa presidente, Aurelina, saudar 
todos os colegas deputados, saudar também quem está nos assistindo 
pela TV Assembleia e nos escutando pela Rádio Assembleia, o meio de 
comunicação que liga esse parlamento a nossa sociedade. Venho, aqui, mais 
uma vez, falar sobre a Segurança Pública do nosso Estado. Fico muito feliz 
em estar passando por um momento em que o nosso Estado está sendo 
reestruturado, principalmente na área da segurança pública. Ontem, mais 
uma vez, tivemos uma promoção, no caso, da Polícia Militar do Estado 
de Roraima. Isso mostra a valorização que o govenador do Estado tem 
com a Segurança Pública do nosso Estado. Nós sabemos que o policial, 
no momento em que ele recebe sua promoção, ele se sente valorizado e 
rende mais para a sociedade. Foram dois eventos que mostraram que o 
governador, na área da segurança, vem fazendo investimentos maciços. 
Temos o exemplo do Corpo de Bombeiros, Polícia Civil, Polícia Penal 
e Polícia Militar do Estado de Roraima, com investimentos a serem 
cumpridos, ainda. E falando em Polícia Militar, temos alunos que, em um 
curto espaço de tempo, serão chamados, prestando serviço à sociedade, nas 
ruas, dando segurança. Já temos os nossos policiais penais para garantir a 
ordem dentro do Sistema Prisional. O Sistema Prisional do Estado, hoje, é 
como se fosse um presídio federal e isso mostra a ordem que o Governo, 
que o Estado tem em relação ao crime organizado. Então, hoje, tivemos 
a formação dos policiais penais e logo, logo, serão, se não me engano, 
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aprendizagem de um adolescente, Deputado Jeferson Alves. Uma 
criança, uma adolescente, uma pré-adolescente, que passa na escola uma 
“vergonha”, entre aspas, porque parece que na menstruação ela está suja, 
ela está melada, é como se a pessoa não tivesse o direito de ter algo que 
é orgânico e que é natural. Quantas de vocês, meninas, que estão aqui, 
servidoras, não passaram por isso? Muitas vezes ter que se retirar da sala 
de aula e ter que ir para casa, pois na escola não tem um absorvente. E a 
senhora, deputada Tayla Peres, tem um projeto tramitando nesta Casa, para 
que possa, dentro das escolas, fornecer o absorvente para as adolescentes, 
E nós temos que aprovar, gente, temos que quebrar esse “tabu”. Temos 
que dar dignidade, como o deputado Chico Mozart falou, isso é dignidade 
humana. 

E, por último, quero falar do último produto para compor a 
cesta básica do Estado, que existem os itens e quero inserir na lei esses 
itens, com a ajuda dos senhores e senhoras. Nós colocamos também a água 
mineral. Estamos com um problema gravíssimo no Estado com a poluição 
das águas, e nós temos empresas, aqui em Roraima, iluminadas. Vou fazer 
até um trocadilho: a Monte Roraima que vem com o Diamante se torna 
Água Boa. Temos três águas no nosso estado, maravilhosas, sem defeitos, 
que temos que valorizá-las, temos que baratear a nossa água, para que as 
pessoas tenham segurança em beber água, porque água é saúde, água é 
remédio para o nosso corpo. Temos que ter acesso a essas águas. Nós temos 
a água Diamante, Água Boa, e a água Monte Roraima de qualidade, e temos 
que dar esse incentivo fiscal para essas empresas, para que nós possamos 
fazer com que a água mineral faça parte da cesta básica. Estamos com o 
nosso vizinho no Amazonas, com o problema da urina negra, sabe por quê? 
Porque os peixes estão em alguma água poluída e nós sabemos o porquê 
estamos com a água poluída. Mas, não é o meu assunto, o meu assunto 
é defender o acesso para as pessoas terem uma água potável e saudável, 
como é o caso da água Diamante, Água Boa e Monte Roraima, que são as 
nossas águas daqui. E esses empresários têm que ter o incentivo fiscal e nós, 
população, temos que ter o acesso. Será que só vai beber água mineral quem 
tem o poder aquisitivo melhor? Não, todas as pessoas têm que ter o acesso 
a uma boa água mineral. Então, quero pedir aos meus pares, seriedade para 
que possamos ter uma melhor saúde, tanto na saúde menstrual, como na 
saúde dermatológica, assim como a saúde, vinda por meio desse precioso 
bem, que é a água. E que tenhamos a capacidade de valorizar o que é nosso, 
como a Monte Roraima, a Água Boa e Diamante. Muito obrigada! 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, o 
senhor deputado Jeferson Alves, por até doze minutos. Registrando que o 
deputado Jorge Everton participa da Sessão de modo virtual, como também, 
a senhora deputada Tayla Peres. 

O Senhor Deputado Jeferson Alves – Senhor presidente, 
senhores e senhoras e amigos que nos acompanham pela TV Assembleia, 
pela rede social. Confesso a Vossa Excelência, deputado Coronel Chagas, 
que falar depois da deputada Lenir Rodrigues é até difícil. Prestando bem 
atenção no discurso dela, quero parabenizar Vossa Excelência, deputada 
Lenir Rodrigues, por um tema tão importante que Vossa Excelência traz 
para esta Casa. Conte com o meu apoio. Vossa Excelência é uma deputada 
de posição firme, que defende com unhas e dentes o ser humano, então, 
conte comigo e conte com o nosso apoio. É importante o tema que Vossa 
Excelência levantou nesta Casa, hoje.

Senhor Presidente, o que me traz hoje, aqui, nesta Tribuna, é 
para fazer uma cobrança, novamente, a Roraima Energia. Os moradores 
da Vila São José, do município do Cantá, já há alguns dias, estão sofrendo 
com a falta de energia, todos os dias. Há dias que a energia se vai por volta 
das dezesseis horas e somente retorna meia noite. Isso já vem acontecendo 
há muitos e muitos dias, naquele lugar. Tive a informação que alguns 
vereadores estiveram protocolando pedido de audiência com o presidente 
ou representante da Roraima Energia para que pudesse discutir esse assunto, 
mas, infelizmente, se passaram muitos dias e eles não tiveram nenhum 
retorno. E a população lá, está praticamente abandonada, sofrendo todos os 
dias com este descaso. Não é a primeira vez que esta Casa ou algum deputado 
estadual vem reclamar do serviço da Roraima Energia. Infelizmente, parece 
que está levando a população a pagode, falando no português claro. O nosso 
povo paga um serviço de péssima qualidade, um serviço muito caro, uma 
energia ruim e altamente poluente, que é uma energia queimada a óleo 
diesel, paga uma energia altíssima e no retorno, ao invés de ter uma energia 
de qualidade, simplesmente não tem. Os moradores da Vila São José, que 
estão nos acompanhando, hoje, através das redes sociais, se tiverem energia 
lá, deputado Chico Mozart, que, provavelmente, não tem, porque todos os 
dias estão ficando sem energia, já não aguentam mais passar por tudo isso 
que vem passando ao longo desses dias. O que está faltando ali, deputado 
Chico Mozart, deputada Lenir Rodrigues, deputado Soldado Sampaio, 
presidente desta Casa, não é somente um ou outro transformador que 
queima não, está faltando manutenção na rede. A rede está extremamente 

Amarelo de outros anos foi “Doe um minuto e salve uma vida”. Ou seja, o 
tempo que você perde, não é perdido, o tempo que você doa para ouvir o 
problema de alguém, senhor deputado Renan, independente do que seja, e 
principalmente sem julgar essa pessoa, pode ser o diferencial entre a vida 
e a morte, pode ser o ponto chave da pessoa querer tomar uma decisão de 
tirar a sua própria vida. Às vezes, a pessoa está tão angustiada, deputado 
Renan, que não encontra saída para o seu problema e só pensa no suicídio, 
como uma resolução, mas, conversando com outra pessoa, compartilhando 
o problema, você não se sente sozinho e encontra caminhos de soluções. 
Então, gostaria de agradecer a deferência e me somo a Vossa Excelência 
na empreitada de lutar pelo chamamento dessas turmas de concursados e 
estamos juntos nessas atividades. Obrigado! 

O Senhor Deputado Renan continua. – Obrigado, deputado. 
Às vezes, o remédio é somente uma conversa, senhor deputado, então 
temos que tratar este tema com seriedade. Fico muito feliz em estar em 
um parlamento, no qual os deputados estão extremamente comprometidos 
com essa causa, também. Para mim é uma doença gravíssima, assim 
como outras doenças. É uma doença da mente, doença da alma. Quando 
abordamos este tema, com toda a certeza, alguém que sofre de depressão 
ou que tenha algum problema, tem uma referência para buscar apoio e isso 
é importantíssimo. Esperamos que o que o senhor falou, hoje, possa entrar 
no coração dessas pessoas que sentem esses problemas na cabeça e que 
possam procurar ajuda e sair desse mundo fechado que, na maioria das 
vezes, leva à morte. Então, muito obrigado pela atenção e até uma próxima 
oportunidade. 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, a 
senhora deputada e professora Lenir Rodrigues, por até doze minutos. 

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Bom dia, senhor 
presidente e demais pares. Subi nesta Tribuna, hoje e quero cumprimentar 
os telespectadores da TV Assembleia, da Rádio Assembleia, das redes 
sociais da Assembleia Legislativa, para falar de um projeto, que está em 
tramitação, que está em andamento nesta Casa e que está dependendo 
somente, senhor presidente, do parecer da Comissão de Orçamento. Já 
teve parecer favorável na Assessoria Legislativa, na CCJ, e esse projeto 
tem impacto na vida das pessoas. Ele trata de colocar três produtos na 
cesta básica, para que possa incidir menor imposto, diminuir o valor e as 
pessoas terem acesso. Esses três produtos que, aparentemente, não têm uma 
coisa a ver com a outra, mas são três produtos importantíssimos para a 
nossa sociedade, aqui, em Roraima: o primeiro produto trata-se do protetor 
solar. Tenho uma lei de prevenção às doenças dermatológicas, por quê? 
Porque aqui o sol é escaldante; é terrível. Tenho o costume de usar chapéu, 
sombrinha. Temos que fazer uma campanha para que nós passamos usar 
mais o chapéu e a sombrinha para nos proteger. Mas, também, o poder 
público pode dar maior acesso para a questão do protetor solar para que 
nós possamos nos cuidar mais e diminuir o grande número de doenças 
dermatológicas que temos no nosso Estado, inclusive, o próprio câncer de 
pele. Então, é importante termos esta visão em relação a este projeto. 

Outro produto, com tanta importância e quero me dirigir ao 
Eminente Deputado Coronel Chagas, porque, na semana passada, fui 
relatora de um projeto de Vossa Excelência, que muito me deu satisfação e 
orgulho, em vir de um homem como Vossa Excelência, em que tão bem fez 
de apresentar o projeto para a menstruação saudável, para que as mulheres 
possam ter acesso ao absorvente. Naquela ocasião, me manifestei na hora 
das discussões do projeto de Vossa Excelência, e lembrei desse projeto, 
que tenho, que é fazer com que o absorvente componha a cesta básica. E já 
está todo regulamentado e com o parecer favorável do Eminente Deputado 
Neto Loureiro. Quero agradecer a Vossa Excelência pela sensibilidade de 
ter colocado o parecer favorável nesse projeto, lembrando que falei, semana 
passada, que nós temos muitas mulheres que não têm acesso ao absorvente, 
por ser caro, por ser um produto de valor alto para a classe mais vulnerável 
da nossa sociedade. Falei claramente, com palavras bem claras, que as 
mulheres usam algodão, papel higiênico, pano, toalhas e muitas vezes, até 
esses panos são difíceis para as pessoas. Temos que quebrar este “tabu” de 
não termos a coragem de falar publicamente sobre a questão do absorvente, 
porque muitas adolescentes deixam de ir para a aula nos dias em que estão 
menstruadas. Muitas adolescentes sofrem bullying no primeiro dia da sua 
menarca, no primeiro dia da sua menstruação.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Chico Mozart. – 
Gostaria de parabenizar a deputada pela iniciativa, não somente pela cesta 
conter alimentos, mas sim, para dar dignidade para as pessoas. Uma cesta 
dessas não trará, somente alimentos, mas também, saúde para as pessoas. 
E Vossa Excelência foi muito precisa na escolha desses materiais que vão 
ocupar a nova cesta. Conte comigo, desde já, na aprovação deste projeto e 
todas as pessoas serão contempladas. Muito obrigado! 

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues continua. - Eu que 
agradeço. Quero dizer para vocês que, muitas vezes, isso reflete na 
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prejuízo que o nosso povo toma por ter um serviço de péssima qualidade é 
incalculável. Vossa Excelência traz um assunto importante, quando se fala 
do comerciante, mas pense na família que depende de um bico de luz para 
tomar uma água gelada na sua casa, que tem um idoso em casa, que tem uma 
pessoa que precisa de cuidados especiais e tem que entrar pela noite, pela 
madrugada, sem energia. Infelizmente, o descaso que a Roraima energia tem 
com o Estado de Roraima, com os consumidores deste Estado é coisa que 
não dá nem de se relatar, aqui. Se for falar o português claro, são palavras 
impublicáveis. A Roraima Energia já passou da hora de ter essa concessão 
cancelada. Eu quero, aqui, me somar à fala da semana passada do deputado 
Renato: tá na hora desta Casa tomar uma posição mais dura referente a isso, 
reunir uma comissão de deputados e ir até Brasília pedir o cancelamento desse 
contrato. Não é possível, é inadmissível ter uma empresa tão irresponsável, 
com tanto descaso com a população igual à Roraima Energia. Cobra-se 
muito caro por um serviço péssimo, que maltrata e humilha a população e 
não respeitam as leis. Várias e várias vezes, eu vi deputado subindo nesta 
Tribuna, aqui, dizendo que estava tendo corte de energia, diante da pandemia. 
Foi questionado isso no STF, foi dada causa ganha, validando a lei, aprovada 
por esta Casa, lei de iniciativa do deputado Renato, do deputado Neto, salvo 
engano, são três deputados, o deputado Xingú, se não me falha a memória. 
Mas, mesmo assim, a Roraima energia faz questão de não respeitar isso, e fica 
aqui, presidente Sampaio, meu apelo a Vossa Excelência, como presidente 
desta Casa, para que, juntos, possamos cobrar, efetivamente, a solução dessa 
situação que o Cantá passa. Como bem disse a deputada Aurelina, não é só 
a Vila São José, no município do Cantá, são várias vilas, assim também, 
como vilas e municípios em todo o interior do estado que vêm, ao longo 
desses anos, sendo esquecidas, mas, que todo mês a fatura chega na casa do 
contribuinte e ele tem que pagar, porque senão tem sua luz suspensa, indo 
por cima da própria lei que esta Casa aprovou, que não pode suspender o 
fornecimento de energia nesse período de pandemia. Mas, mesmo assim, não 
respeita, suspende o fornecimento, deputado Chico, e, se não pagar, o seu 
nome vai para o Serasa. E ainda coloca nosso povo na inadimplência! Se 
continuar do jeito que está, com o serviço caro, de péssima qualidade, logo, 
logo, mais de 70% da população vai estar com o nome no Serasa, porque não 
tem condição de pagar uma luz tão cara, tão ruim, como temos hoje. Quem 
ganha um salário mínimo tem que escolher entre comer ou pagar a conta de 
luz. Um idoso que é aposentado, que precisa de remédio, quando chega na 
melhor idade, vai ter que escolher entre comprar seus medicamentos do seu 
dia a dia ou ter que pagar uma conta de luz. Que pagasse uma conta de luz, 
deputado Chico, mas que fosse um serviço de qualidade, que ele pudesse 
ter um serviço 24 horas, seguro e de qualidade, não o serviço que temos 
hoje, que é um serviço porco, um serviço irresponsável e, acima de tudo, uma 
luz poluente. A mais poluente do mundo é a Roraima Energia, que produz 
a energia queimando o Diesel. Fica aqui, meu apelo a esta Casa, em nome 
do presidente Sampaio, que é o presidente deste Parlamento, e a todos os 
deputados estaduais. Quero, aqui, reafirmar a convocação que o deputado 
Renato Silva fez nesta Tribuna: está na hora desta Casa tomar uma posição 
mais enérgica, mais dura, em relação à Roraima Energia. Temos que montar 
uma comissão, aqui, para irmos em Brasília pedir o cancelamento desse 
contrato, dessa concessão e abrir uma nova licitação para que outra empresa 
possa, fornecer energia, até quando Roraima ficar impedida desse linhão 
de Tucuruí, que deve, agora, se Deus quiser, começar essas obras e a gente 
acabar, uma vez por todas, com essa vergonha que o povo passa hoje.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Encerrado o 
Expediente, passaremos à Ordem do Dia. 

Antes de adentrar na Ordem do Dia, eu quero pedir permissão a 
todos os senhores para fazer o lançamento dos editais de comemoração dos 
30 anos da Assembleia. Então, quero dar conhecimento a todos os deputados, 
aos presentes aqui, à imprensa, à sociedade roraimense e aos participantes 
desses editais, que serão lançados, no dia de hoje, em comemoração aos 
30 anos do Poder Legislativo. Farei uma breve apresentação no telão, 
em seguida, abro para questionamentos dos deputados que queiram fazer 
alguma sugestão e possamos fazer adequações. 

Solicito que a equipe técnica me dê o apoio devido. Então, vai 
estar no telão. Eu peço a atenção dos senhores deputados do lançamento 
do concurso em comemoração aos 30 anos da Assembleia Legislativa e da 
Constituição do Estado. Aqui as fases: 1º de setembro a 21 de outubro, data 
das inscrições. Está tudo no site da Assembleia: divulgação preliminar dos 
classificados no concurso de redação, jornalismo, fotografia e cinema, 15 de 
dezembro de 2021. Divulgação final do concurso do brasão e da bandeira, 
lembrando que somos a única Assembleia que não tem uma bandeira oficial 
e nem o brasão, também no dia 15 de dezembro de 2021. 

Entrega da premiação: dia 20 de dezembro de 2021, quando se 
comemora os 30 anos da Constituição. O concurso para selecionar o projeto de 
criação do brasão e bandeira oficial da Assembleia Legislativa de Roraima, em 
comemoração aos 30 anos da criação desta Casa de Lei e da Constituição do 

defasada, destruída, e a Roraima Energia, simplesmente, nesse tempo todo 
que assumiu a concessão para fornecer a energia nesse Estado, ainda não 
fez a manutenção devida que tem que ser feita. E, outra, se você parar para 
pensar, pelo preço da conta de luz que hoje o produtor tem que desembolsar 
para pagar o serviço que ele tem, é dez vezes pior do que ele tinha há dez 
anos, deputada Lenir Rodrigues…

Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina Medeiros. –
Deputado Jeferson Alves, queria me juntar ao seu pronunciamento, porque 
o caso da energia no município do Cantá não é somente na Vila São José. A 
Vila Félix Pinto, que tem uma estrutura maior, a Vila União, a Vila Central, 
a Vila São Raimundo, têm sido alvos de constante falta de energia. Não é por 
não pedir, não é por não saberem, não é por falta de manutenção, é por falta 
de responsabilidade mesmo da Roraima Energia. Esses dias, lá, na Vila São 
José, eles têm um poço artesiano e não têm caixa d’água. É necessário fazer 
a caixa d’água para abastecer a vila. Então, tem um agravante que, quando 
falta luz, falta água, porque a comunidade também não tem caixa d’água. 
Nesses dias, foi uma luta. Tomaram as providências, foi lá a CAER e mudou 
o transformador do poço artesiano. E, eu dizia, naquele momento, que não 
era a solução. Está inclusive sendo licitado o castelo de água lá, porque falta 
energia, constantemente. E essa falta de energia não é só na Vila São José, a 
gente está sofrendo em Boa Vista. também, vocês sabem disso. Aqui, a gente 
passa o dia inteiro sem internet, quando não falta energia. Cortou não sei 
aonde a rede de internet. Então, o problema da Vila São José, como também 
de outras vilas do município do Cantá, ainda há poucos dias, a Roraima 
Energia, numa pressão, foi lá e fez uma extensão de rede para as chácaras da 
Vila São José. O problema é que falta energia para a maior parte. A rede não 
é antiga, é uma rede nova, o problema é a falta de responsabilidade mesmo 
com as pessoas que moram ali. Hoje a Vila São José é uma das maiores vilas 
e um agravante é que falta energia, falta água, pela falta do castelo d´água. 
Lá, não tinha, mas já foi construído o poço, já foi trocado o gerador, porque 
a Roraima Energia dizia que o problema da água era da CAER; o pessoal 
dizia que era o problema do transformador e foi trocado esses dias, mas o 
transformador não funciona sem energia, aí falta água também. Então, a falta 
de água naquela região, para os que conhecem, eu vi até uma pessoa aqui, do 
Santa Cecília, dizendo para você fazer o pronunciamento. A gente conhece, 
vocês sabem que a luta nossa com a Roraima Energia é constante, não é só no 
Cantá, pois quase todos os municípios padecem desse problema e Boa Vista 
também. Lá o problema é sério, falta responsabilidade, uma vez que até a 
rede de Jatapu, que atende parte da região, já é também deles. Então é falta de 
responsabilidade da Roraima Energia. Nós já chamamos aqui na Assembleia 
para Audiência Pública a Roraima Energia, deputado Renato, é uma luta 
constante. É como, por exemplo, a gente chegar lá no PA Alto Arraia, no 
município do Bonfim e o pessoal está pagando, nas vicinais, energia urbana. 
Eles estão pagando nas vicinais, que não têm lâmpada, e a conta de luz dos 
colonos está vindo com a taxa de energia urbana. Então, têm problemas 
imensos a Roraima Energia. Você sabe da luta de todos nós e precisamos 
fazer alguma coisa a mais e vamos nos unir para fazer. Obrigada!

Aparte concedido ao Senhor Deputado Gabriel Picanço – 
Quero, também, parabenizar, deputado, Vossa Excelência por estar levando 
esse assunto para todo o Estado de Roraima; parabenizar a deputada 
Aurelina, por fazer essas ponderações. Mas, dizer a Vossa Excelência, 
também, que não é só falta de energia, é um prejuízo muito grande que 
os comerciantes sofrem, que a própria CAER sofre quando falta energia. 
Às vezes, a energia vem sem estar na amperagem certa, queima bombas, 
queima aparelhos de controle da empresa, então o prejuízo é grande. Mês 
passado, tive a oportunidade de protocolar um documento, em Brasília, 
na Aneel, pedindo que a Aneel faça uma recuperação junto a Roraima 
Energia para restabelecer a energia em todo o Estado de Roraima. No sul 
do Estado, também, não é diferente: São Luiz do Anauá, Caroebe, aquelas 
vilas mais distantes, sofrem, as pessoas reclamam que estraga tudo dentro 
dos freezers, dentro dos seus refrigeradores, daqueles pequenos mercados 
que existem lá. Já é difícil naquela região a carne, deputado, porque na 
região sul do estado não existe mais matadouro e o pessoal vem abater gado 
aqui, no Cantá ou lá em Rorainópolis que, segundo eles, em Rorainópolis 
é muito caro, e quando leva para lá, para conservar esses alimentos, às 
vezes, chegam com duas, três ou quatro reses dentro daqueles pequenos 
mercados, aí falta energia e passa 10, 12 horas sem energia, e a carne fica 
praticamente comprometida. Então, eu quero parabenizar Vossa Excelência 
e pedir ao deputado Sampaio, que, através da Presidência da Assembleia, 
faça um documento para a Roraima Energia, pedindo explicações, também, 
presidente, pedindo explicação para que resolva o problema da energia no 
Estado de Roraima, em todos os municípios. Obrigado e parabéns!

O Senhor Deputado Jefferson Alves continua. – Obrigado, 
deputado Gabriel. Podemos tirar uma conclusão que, se depender da Roraima 
Energia, Roraima vai ser um estado que não produz: de dia falta água de 
noite falta luz. E nossa população paga caro por um serviço horrível. O 
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se for o caso, que coloque em votação aqui no Plenário para validarmos e 
lhe apoiarmos nesse sentido. Acho que é injusto, há muitos profissionais 
aqui que têm o direito de participar.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio continua. - Recebo a 
sugestão de Vossa Excelência. Eu me comprometo a fazer uma análise. 
Precisamos fazer uma consulta ao jurídico, pois nossa preocupação é dar maior 
transparência ao processo dos editais, mais lisura, haja vista que a Comissão 
Avaliadora será composta, na grande maioria, por servidores desta Casa. Então, 
terei que fazer uma avaliação e lhe darei a resposta o quanto antes.

Então, senhores deputados, é isso. Estão lançados os editais de 
comemoração dos 30 anos da Assembleia. Mais uma vez reforço e convido 
a todos a participarem, dentro de suas áreas.

Também quero apresentar aos senhores deputados o site da 
Assembleia Legislativa, com nova formatação. Já estamos com quase 
90% das nossas informações lançadas nesse site e estamos trabalhando, 
diariamente, para abastecê-lo com todas as informações. Então, está aqui o 
site da Assembleia, que será o nosso ponto de partida para nos mantermos 
conectados com a sociedade. Aqui, todas as informações serão compiladas 
e lançadas. Aqui estarão todas as informações dos parlamentares e da 
história deste Poder, bem como das matérias aqui tramitadas. (Realizou 
apresentação do slide). 

A Senhora Catarina Guerra pede Questão de Ordem – 
Presidente, gostaria de fazer uma sugestão. Se possível, a capa do site 
poderia ficar alusiva ao mês Setembro Amarelo, que se inicia. No próximo, 
rosa, e no outro, azul.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Sim, já está. 
(continuou com a apresentação do slide). No site haverá todas as 
informações necessárias, documentos oficiais, legislações atualizadas 
disponíveis e acessíveis para que todo o cidadão roraimense possa 
acompanhar. Constam todas as Comissões Permanentes, suas composições 
e atribuições, programas sociais promovidos por esta Casa, Portal da 
Transparência, Diário Oficial, Espaços Culturais. Está lançado, de forma 
oficial, o site da Assembleia com todas as informações. Um site moderno, 
dinâmico, conectado com a Rádio e TV Assembleia, com as redes sociais, 
e que será alimentado, diariamente. Um site com todas as legislações 
aprovadas nesta Casa à disposição da sociedade roraimense, dos órgãos 
de controle, daqueles que queiram acompanhar a dinâmica do dia a dia do 
Poder Legislativo. Esse foi um compromisso nosso, de reestruturar o site. 
Temos muitas informações que ainda estão sendo compiladas, digitalizadas. 
Estamos regatando todo o histórico da Assembleia, das legislaturas, 
proposições de cada deputado. Então, é um banco de dados muito grande 
e a Assembleia não tinha essas informações disponíveis aos cidadãos, nem 
para os próprios deputados, acadêmicos, faculdades. Estamos fazendo 
essa compilação, essa atualização das nossas legislações. Fico muito feliz 
por ser algo moderno que, de fato, dará mais tranquilidade a este Poder. 
Então, está lançado o site oficial. Ainda não conseguimos fechar 100% 
das informações, mas a nossa equipe está trabalhando e acredito que, em 
dez, quinze dias, teremos concluído as demais informações. Como falei, há 
muitas informações especiais, informações de legislaturas anteriores, que 
ainda estão sendo processadas para que sejam adicionadas no site. Nosso 
site estará atualizado com as campanhas desenvolvidas por este Poder e 
serão, simultaneamente, lançadas em nosso site.

Quero, também, apresentar um institucional da Assembleia e 
quero aqui conclamar a todos os deputados para que façam os mesmos 
com seus servidores nos gabinetes, da importância da segunda dose da 
vacinação. É muito preocupante a ausência das pessoas no tocante a não 
buscar a segunda dose dessa vacinação. Lembrando à sociedade roraimense 
que só a primeira dose não é suficiente para imunizar as pessoas. O Governo 
do Estado, os governos municipais têm feito um esforço tremendo para 
incentivar as pessoas a buscarem a segunda dose, para incentivar as pessoas 
a tomar a segunda dose, e o próprio Governo já tomou medidas com relação 
aos seus servidores. Quero apelar à consciência de cada servidor desta Casa 
a fazer o mesmo, caso contrário, seremos obrigados a tomar medidas mais 
drásticas que não é do nosso interesse fazê-lo. Queremos que as pessoas se 
conscientizem e busquem a segunda dose da vacina. Chegaram no Estado 
637 mil doses da vacina. A primeira dose apenas 270 mil pessoas foram 
vacinadas e na segunda dose 79 mil pessoas; dose única, que é da Johnson, 
9 mil pessoas que tomaram, ou seja, é muito preocupante, temos várias 
campanhas publicitárias e documentários nesse sentindo, para incentivar 
as pessoas a tomarem a segunda dose. Então, quero, aqui, conclamar a 
todos os deputados, servidores dos deputados, servidores desta Casa, que 
busquem a segunda dose nos postos de vacina, vejam seus calendários, 
cartão de vacina...

Aparte concedido à Deputada Catarina Guerra. – Senhor 
presidente, o senhor está pedindo pela segunda dose, mas, infelizmente, 
a gente tem no nosso convívio pessoas que não tomaram nem a primeira 

Estado, que objetiva incentivar e potencializar os talentos locais, profissionais 
ou amadores, valorizando os sentimentos e fundamentos da Assembleia 
Legislativa de Roraima e da Constituição do Estado de Roraima. 

A premiação: Brasão -1º colocado - R$ 15.000,00 (quinze mil 
reais), já descontados os impostos e o certificado; Bandeira -1º colocado - 
R$ 15.000,00 (quinze mil reais), já descontados os impostos e o certificado. 
Segundo: concurso de redação. 

Nós já tivemos o primeiro concurso quando a Assembleia 
completou os 15 anos. Então, estamos no segundo concurso de redação da 
Assembleia Legislativa de Roraima e a promulgação da Constituição de 
Roraima. O concurso de redação visa selecionar as seis melhores redações 
que abordarem a contribuição do Poder Legislativo e a Constituição de 
Roraima na vida da população roraimense. Está aí o objetivo: temos duas 
categorias - nível fundamental e nível médio. 

Premiação: ensino médio: 1º lugar- notebook, celular e 
certificado. Notebook de excelente qualidade, um celular de excelente 
qualidade e o certificado para o primeiro colocado. Para o 2º colocado: um 
celular, mais um fone de ouvido, mais uma mochila, mais o certificado. 
Para o 3º colocado: um celular, mais uma mochila, mais certificado. Tudo 
de excelente qualidade. Ensino fundamental: 1º lugar: notebook, celular e 
certificado. 2º colocado: um celular, mais um fone de ouvido, mais uma 
mochila, mais o certificado. Para o 3º colocado: um celular, mais uma 
mochila, mais certificado. 

O Prêmio de Cinema da Assembleia Legislativa: serão premiados 
filmes de gêneros documentário ou ficcional de 10 a 15 minutos, elaborados 
por artistas locais, nas seguintes categorias: a) Tema: “30 anos de implantação 
da Assembleia Legislativa de Roraima e da Promulgação da Constituição do 
Estado de Roraima”. Para o primeiro lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 
para o segundo lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais), e para o terceiro: R$ 
5.000,00 (cinco mil reais). B) Tema livre: para o primeiro lugar: R$ 10.000,00 
(dez mil reais); para o segundo lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); e para o 
terceiro: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Está aí quem poderá participar. Todas 
as normas estarão no site para informação dos interessados. 

Prêmio de Fotografia: o 1º Prêmio de Fotografia da Assembleia 
Legislativa objetiva valorizar as obras que abordarem o tema: “30 anos de 
implantação da Assembleia Legislativa de Roraima e da Promulgação da 
Constituição do Estado de Roraima”. Objetivo: valorizar o trabalho dos fotógrafos 
profissionais dos amadores da área em Roraima. As obras devem ser inéditas. A 
premiação será: a) categoria profissional- com comprovação de trabalho publicado 
em instituições ou veículos de comunicação em um ano, a contar da data da 
inscrição. Para o primeiro lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); para o segundo 
lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); e para o terceiro lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil 
reais). b) Amadores: Para o primeiro lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); para o 
segundo lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); e para o terceiro: R$ 5.000,00 (cinco 
mil reais). Lembrando que os profissionais da Assembleia não poderão participar, 
os servidores da Casa, fotógrafos, para dar maior lisura ao processo.

2º Prêmio de Jornalismo da Assembleia Legislativa de Roraima. 
Serão premiadas matérias que melhor abordarem o tema: “30 anos de 
implantação da Assembleia Legislativa de Roraima e da Promulgação 
da Constituição Estadual”. Categorias e premiação: a) Telejornalismo: 1º 
lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); 
e para o 3º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). b) Radiojornalismo: 1º 
lugar: R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); e 
para o 3º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). c) Webjornalismo: 1º lugar: 
R$ 10.000,00 (dez mil reais); 2º lugar: R$ 7.000,00 (sete mil reais); e para 
o 3º lugar: R$ 5.000,00 (cinco mil reais). Lembramos que jornalistas que 
prestam serviços para este Poder não poderão participar.

Esta Casa irá dispor para as escolas públicas e privadas com 
a maior participação no concurso, seja no ensino fundamental ou médio, 
uma premiação por parte do Poder Legislativo. Então, aquela escola que 
incentivar os seus alunos a participarem dos editais, será premiada por parte 
deste Poder. Então, fica aqui o nosso desafio aos professores e diretores de 
escolas a incentivarem seus alunos a participarem dos editais.

Senhores deputados, está lançado o edital na imprensa. Todas 
as regras de participação estarão no site da Assembleia e conclamamos 
aos profissionais e alunos a participarem. Essa é uma iniciativa da Mesa 
Diretora e dos deputados, no sentido de valorizar os 30 anos, mais uma 
programação deste Poder em alusão à comemoração dos 30 anos do Poder 
Legislativo e da Constituição do Estado de Roraima. 

O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem. 
– Só para contribui, presidente. Na minha opinião, gostaria que fosse 
reanalisado ou até mesmo votado aqui, que os funcionários desta Casa 
pudessem participar. O trabalho de Vossa Excelência é um trabalho sério. O 
trabalho desta Casa é um trabalho sério e não terá favorecimento a ninguém. 
Acho que os profissionais podem e devem participar sim. Gostaria que 
Vossa Excelência conversasse com a Diretoria, com a Superintendência e, 
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projetos voltados para prevenção do combate à Covid-19.
Quero concluir minha fala, dizendo que somente as duas doses 

farão com que a pessoa fique completamente imunizada. Vacina salva vida. 
Salve a ciência pois, em tempo recorde, conseguimos salvar tantas vidas 
com a vacinação. Eu acredito que a sensibilização deva ser, por exemplo, 
quem não teve a oportunidade de tomar a vacina, quantas pessoas desejavam 
tomar a vacina e não existia na época e morreram, e muitas pessoas sofrem 
em virtude de entes queridos. Então, em nome dessas pessoas, em nome da 
coletividade, nós devemos tomar as duas doses da vacina. Obrigado!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, deputado 
Evangelista!

Antes de entrarmos na Ordem do Dia, quero cobrar aos presidentes 
das Comissões Permanentes desta Casa, que já foi feito o devido treinamento 
das equipes dos gabinetes de Vossas Excelências para que a gente possa startar 
daqui para a frente o uso do nosso sistema SAPL, aonde teremos a tramitação 
das proposições de modo virtual ou presencial, de acordo com a vontade 
dos senhores deputados. Então, está pronto, está disponível a cada gabinete, 
a cada presidente de comissão o SAPL. Alguns projetos estão prontos para a 
votação na Ordem do Dia, passados pelas comissões, outros precisam reunir 
as comissões. Mas, não quero fazer o uso das comissões em conjunto para 
deliberar projetos. Então, quero apelar aos presidentes das comissões que paute 
os projetos de leis dentro das suas comissões. Já temos nosso sistema de modo 
virtual, que o deputado pode emitir seu voto e seu parecer. Assim também, 
já tem o mecanismo para que ele possa trazer aquela discussão do projeto 
de interesse de deputados para deliberação presencial. Estamos com todas as 
ferramentas tecnológicas para facilitar o dia a dia do trabalho das comissões 
permanentes na tramitação dos projetos. Se precisar de mais treinamentos, nós 
colocamos nossa equipe para fazer os devidos treinamentos.

Temos aqui projeto no telão, você acessa comissões, por 
exemplo: CCJ, matéria em tramitação. Todas essas que estão aqui e outras 
que estão sendo adicionadas, prontas, para o presidente da CCJ designar 
para o relator e colher o voto dos deputados.

Então, todas as equipes dos gabinetes de Vossas Excelências estão 
treinadas e qualificadas para fazer o uso dessa ferramenta tecnológica, onde 
você consegue acessar o projeto. O deputado pode votar do seu gabinete, da sua 
casa, pode acompanhar do seu computador e de onde ele estiver. Pode emitir 
parecer, pode gravar vídeo da sua fala e deixar registrado no sistema, fazer seu 
voto nominal, e, naturalmente, a equipe da comissão vai colher seu voto, fazer 
suas emendas. Por exemplo: o Projeto de Lei n. 85 está aqui, pronto, foi dado 
entrada no dia 19, foi lido no expediente e foi distribuído na comissão dia 23. A 
presidente vai designar o relator. O relator vai dar seu voto e os deputados têm 
dez dias para manifestarem seu voto. Então, temos uma ferramenta disponível 
aos deputados. Nós temos hoje a CCJ, que fez um esforço e deliberou mais de 
20 projetos. E temos mais de 50 projetos da atual legislatura e anteriores, que 
tramitam nesta Casa. Aí ficam os senhores deputados cobrando as assinaturas 
de Vossas Excelências para pautar na Ordem do Dia. Vamos nos limitar, ao 
máximo, para não reunirmos em Comissão Conjunta ou Comissão Geral para 
deliberar projetos, sendo que temos as nossas comissões permanentes. 

Quero fazer um apelo aos senhores deputados a usar essa 
ferramenta e os presidentes das comissões deliberar aos relatores e cobrarem 
o voto dos deputados. Eu quero evitar e fazer um esforço tremendo para não 
termos que deliberar em comissões conjuntas, a fim de darmos o devido 
debate às proposições. Quero reforçar aqui aos senhores deputados.

Passamos para a Ordem do Dia. 
Solicito ao senhor-primeiro secretário que faça a verificação de 

quórum para deliberação das matérias.
O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 

Presidente, não há quórum para deliberação de matérias. 
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Quero, mais uma vez, 

cobrar os senhores deputados: as sessões deliberativas serão às terças e 
quartas-feiras. Temos 20 deputados presentes, mas, quando chega a Ordem 
do Dia, não participam. Vamos ter que tomar as providências. O deputado 
que não justificar a sua ausência, as providências serão tomadas, de acordo 
com o Regimento.

Solicito ao senhor primeiro-secretário a verificação de quórum.
O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – Senhor 

presidente, há quórum.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Temos 11 deputados 

em Plenário e dois deputados de modo virtual.
Passamos para a Ordem do Dia (discussão e votação, em turno 

único, das seguintes proposições: Projeto de Lei n. 162/2021, que “dispõe 
sobre a Carteira de Identidade Funcional dos servidores do Departamento 
Estadual de Trânsito de Roraima – Detran/RR”, de autoria do Poder 
Executivo; Projeto de Lei n. 158/2019, que “dispõe sobre o programa 
de incentivo ao descarte consciente de cartuchos e toners no Estado de 
Roraima e dá outras providências”, de autoria da deputada Aurelina 

dose, então, gostaria que o senhor reforçasse na sua fala, buscando essa 
questão da primeira dose também.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio continua. – Como falei, 
apenas 270 mil pessoas em Roraima foram vacinadas com a primeira dose, 
e 79 mil pessoas foram vacinadas com a segunda dose. Nós vamos estar 
dando essas campanhas e vamos dar o exemplo, começando aqui, do Poder 
Legislativo. Vamos tomar todas as providências. Estamos apelando no 
primeiro momento à consciência das pessoas, apelando para o bom senso 
das pessoas para buscar a vacina, começando pelos deputados e pelos 
nossos servidores do Poder Legislativo.

Solicito que apresente nosso vídeo institucional, mais um, que 
está sendo vinculado nos meios de comunicação do Estado.

(Apresentação de Vídeo).
Está sendo divulgado em todos os meios de comunicações do 

Estado, além da Assembleia Legislativa, mas reforço, mais uma vez, da 
necessidade de as pessoas buscarem a primeira dose dos que ainda não 
tomaram e aqueles que já tomaram buscarem a segunda dose.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Marcelo Cabral. – 
Bom dia a todos! Senhor Presidente, dei entrada nesta Casa ao Projeto 
de Lei para fortalecer e fomentar a vacinação no Estado de Roraima, no 
âmbito do Estado. É um projeto que vai pedir de quem for fazer concurso 
público ou seletivo que apresente a carteira de vacinação com a primeira e 
segunda dose e se já está apto a tomar. Ou seja, vai fomentar, vai fortalecer 
as pessoas que querem ter o concurso, querem ter seletivo, que querem 
renovar a habilitação, renovar o que precisa dentro do Estado de Roraima a 
apresentar a carteira de vacinação.

Acho que esse Poder tem esse papel. É um projeto de nossa 
autoria, dei entrada ontem, nesta Casa. É um projeto que vai ajudar as 
pessoas que precisam ter o acesso do Governo: o primeiro emprego, ou 
seletivo neste Estado, que vai ter que apresentar a sua carteira de vacinação 
para poder participar e até mesmo assinar um contrato. 

Quero pedir apoio de todos os deputados desta Casa, pois é um 
projeto que vai fomentar, fortalecer e motivar as pessoas a se vacinarem 
contra essa doença, que abrange todo nosso País e todo o mundo. Obrigado!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, deputado 
Marcelo, pelo apoio.

Então, pessoal, lançados os editais. Quero reforçar a primeira 
dose para aqueles que não tomaram. E a necessidade da segunda dose para 
aqueles que já tomaram, lembrando que há vacinas nos postos. Vamos dar 
celeridade nesse projeto do deputado Marcelo e reforço aos nossos colegas 
servidores, apelo aos senhores e senhoras que busquem tomar a segunda 
dose. Não quero tomar nenhuma medida por parte desta Casa que venha 
forçar as pessoas a tomarem a sua vacina.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Renan. – Parabéns, 
deputado Marcelo, pelo seu projeto. Isso não era nem para estar sendo 
discutido aqui, presidente, é uma obrigação da pessoa ser vacinada. Estamos 
passando por uma pandemia, e já perdemos várias pessoas. O sistema de 
saúde está lotado no mundo todo, e tomar a vacina é mais do que uma 
responsabilidade, é um ato de amor com o próximo. Acredito que quem não 
tomou a segunda dose, todos os postos de saúde estão disponíveis, tem vacina, 
mas, às vezes, não tem pessoas para se vacinar. Quanta ignorância de várias 
pessoas de não tomar a vacina! Isso é um absurdo e o Poder Legislativo, 
como Vossa Excelência acabou de falar, não quer tomar nenhuma atitude que 
possa obrigar, apesar de achar que devia ser obrigado mesmo, mas espero que 
as pessoas possam se conscientizar e tomar as duas, três, quatro, cinco, sei 
lá 200 doses, se for possível, para salvar a própria vida e a vida do próximo.

Aparte concedido ao Senhor Deputado Evangelista Siqueira. – 
Senhor presidente, quero parabenizar Vossa Excelência pela campanha, pelo 
momento de sensibilização, que é fundamental que as pessoas entendam que 
a vacinação não é um ato isolado, no sentido de que, “se eu não tomar e 
os outros tomando vai resolver o problema”. De jeito nenhum! É um ato 
coletivo, primeiro, de cuidado consigo mesmo e cuidado com os demais: com 
seu pai, com sua mãe e com quem está em torno de você. É um ato coletivo 
de sensibilidade. Infelizmente, nós vivemos um período em que as notícias 
falsas se propagam com uma velocidade tão maior do que aquilo que é certeza 
e testado, que faz com que as pessoas fiquem numa constante desinformação. 
Vacina salva vidas. Então, quero parabenizar Vossa Excelência pela atitude 
e incentivo, lembrando que o direito individual não se sobrepõe ao direito 
coletivo. Por isso, alguns governos, algumas entidades estão tomando essas 
medidas de exigir a carteira de vacinação, por conta de hoje estarmos num 
patamar de termos vacinas disponíveis e pessoas não estão procurando 
os postos de vacinação. Isso é muito grave, no momento em que a gente 
vive com tantas cepas que estão aparecendo em vários lugares, inclusive, 
aqui também. Podemos correr um sério risco de uma nova onda de Covid 
e nenhum de nós quer isso. Quero dizer que esta Casa está atenta e temos 
trabalhado, constantemente, ao longo da pandemia, debatendo e aprovando 
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nenhuma abstenção o Projeto de Lei n. 158/2019, de autoria da deputada 
Aurelina Medeiros. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 011/2021, de autoria da deputada Aurelina 
Medeiros.

O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 011/2021).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco-a em votação. 

A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os deputados 
aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a matéria. 

Solicito à abertura do painel eletrônico. 
O Senhor Deputado Jalser Renier – Registro, novamente, meu 

voto favorável ao projeto da Eminente Deputada Tayla Peres. 
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Registro o voto do 

deputado Jalser Renier, votando favorável à matéria. 13 deputados votaram 
eletronicamente; o deputado Jalser Renier votou de modo virtual.

Declaro encerada a votação. Por 14 votos “sim”, nenhum “não”, 
e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 011/2021, de 
autoria da deputada Tayla Peres. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 036/2021, de autoria da deputada Catarina 
Guerra.

O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 036/2021).

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

A Senhora Deputada Catarina Guerra – Para muitos, pode se 
tratar apenas de uma lei simbólica, na qual a gente define uma data para 
comemorar o Dia do Turismólogo, mas é uma forma de homenagear e 
valorizar esses profissionais, que tanto atuam no desenvolvimento do turismo 
local do nosso Estado, o qual eu vejo como o grande gargalo a ser enfrentado, 
a ser quebrado, tendo em vista que o desenvolvimento do turismo é um 
grande avanço, no qual o Estado vem desenvolvendo e vem caminhando. 
A ponto disso, em que incansáveis ações são realizadas pela SEPLAN, 
através do Governo do Estado, onde realizaram um plano de retomada dos 
impactos sofridos, já que, durante a pandemia, o setor do turismo foi um 
dos grandes que sofreram impactos, como diversos setores ligados direta 
ou indiretamente foram atingidos com isso. Então, é uma forma simples, 
talvez, de homenagear e valorizar esses profissionais da área, mas também 
de ascender e desenvolver o turismo no nosso Estado. Então, conclamo a 
votação de forma favorável pelos nossos nobres colegas presentes.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo mais 
quem queira discutir o projeto, coloco-o em votação. A votação será 
nominal/eletrônica.

Solicito à abertura do painel para votação. Votando “sim”, os 
deputados aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a 
matéria.

O Senhor Deputado Jalser Renier – Voto pela aprovação da 
matéria. 

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Acolho o voto do 
deputado Jalser Renier, que vota “sim” ao projeto de lei. 

Por 14 votos “sim”, nenhum “não”, e nenhuma abstenção, 
declaro aprovado o Projeto de Lei n. 036/2021, de autoria da deputada 
Catarina Guerra. 

Exaurimos a Ordem do Dia, nesta data de hoje. Foram os 
projetos que estavam prontos para serem votados e que já haviam tramitado 
pelas comissões. Mais uma vez, reforço aos deputados, aos presidentes de 
comissões, que deem celeridade na tramitação das proposições nas suas 
comissões. Também reforço aos deputados a participarem da Ordem do Dia. 
Nós temos deputados registrando a presença e não se fazendo presente na 
Ordem do Dia. Lembrando que a Ordem do Dia, segundo nosso Regimento, 
define a presença do deputado na Sessão. Então, na próxima Sessão, se 
for o caso, vou ter que zerar a presença durante a Ordem do Dia, para, de 
fato, identificar o deputado que se encontra presente na Sessão. O deputado 
registra a presença e por uma ou outra razão se desloca e fica como se 
estivesse presente, mas, na hora de votar a Ordem do Dia falta quórum. 
Então, queremos conclamar aos senhores deputados que participem das 
sessões de modo presencial ou virtual durante as deliberações da Ordem do 
Dia, ou justifique, de fato, a necessidade de sua ausência. 

Temos o Requerimento n. 102/2021, de minha autoria, que 
trata de uma Audiência Pública para o dia 09 de setembro do corrente ano, 
na próxima quinta-feira, para discutir e esclarecer, em conjunto com os 
representantes do Poder Público e a sociedade civil “os reflexos e impactos 
da implementação da reforma administrativa, no caso a PEC 32/2020, que 
tramita na Câmera Federal, tanto para o serviço público quanto para os 

Medeiros; Projeto de Lei n. 011/2021, que “autoriza o Poder Executivo 
do Estado de Roraima a fornecer gratuitamente fraldas descartáveis aos 
portadores de necessidades especiais e idosos”, de autoria da deputada 
Tayla Peres; Projeto de Lei n. 036/2021, que “institui o Dia Estadual do 
Turismólogo e dos Profissionais de Turismo no calendário oficial do Estado 
de Roraima, a ser comemorado, anualmente, no dia 27 de setembro”, 
de autoria da deputada Catarina Guerra; Requerimento n. 102/2021, 
de autoria do deputado Soldado Sampaio, que “requer a realização de 
Audiência Pública no dia 09 de setembro do corrente ano, às 10 horas, 
para discutir e esclarecer sobre reflexos e impactos da implementação da 
reforma administrativa proposta na PEC 32/2020, em tramite na Câmara 
dos Deputados, tanto para o serviço público quanto para os servidores”; 
Requerimento n. 101/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que “requer 
realização de Audiência Pública para discussão e debate sobre o tema: 
autonomia da gestante na escolha do tipo de parto”.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que faça a leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 162/2021.

O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 162/2021).

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

A Senhora Deputada Catarina Guerra - No início do ano, nós 
protocolamos uma indicação que fazia, justamente, essa solicitação ao 
Governo do Estado, que sanasse uma irregularidade formal existente, na 
qual não concedia aos agentes de trânsito, aos servidores operacionais, e 
de certa forma, a todos os administrativos, também, do Detran a carteira 
funcional, que garantia a eles dignidade e respeito. Então, agradeço 
ao govenador Antonio Denarium, que, prontamente, atendeu a nossa 
indicação, juntamente com o presidente do Detran, prontificaram-se e 
propuseram dar andamento nessa legislação para haver emissão, onde mais 
de 200 servidores vão ser beneficiados com esse direito que faltava apenas 
uma normativa, que os garantisse, já que eles exercem uma atividade de 
poder de polícia, fiscalização e também de autuação. Então, realmente, 
só parabenizar o Governo do Estado e aproveitar, para registrar, aqui, 
os parabéns a esses servidores, que serão reconhecidos e solicitar que os 
nobres pares votem favoráveis a esse louvável projeto, apresentado pelo 
nosso governador. Obrigada!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Mais alguém para 
discutir a matéria? Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. 
A votação será nominal e eletrônica.

Solicito à abertura do painel. Votando “sim”, os deputados 
aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a matéria.

O Senhor Deputado Jalser Renier – Jalser Renier: favorável. 
Estou com dificuldade de fazer a votação de maneira online. Registro o meu 
voto favorável e nominal.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Acolho o voto do 
deputado Jalser, votando favorável. Deputada Tayla Peres, como vota?

A Senhora Deputada Tayla Peres – Eu voto “sim”, presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – A deputada Tayla vota 

“sim”. Declaro encerrada a votação. Por 13 votos favoráveis, nenhum contra 
e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 162/2021.

Projeto de Lei n. 087, de autoria da deputada Angela Águida 
Portella. Ela não está presente, portanto, retiro da Ordem do Dia. Projeto de 
Lei n. 142, da deputada Betânia, que também não está presente. Retiro da 
Ordem do Dia, respeitando o nosso costume de votar os projetos de lei, de 
autoria dos deputados, apenas quando o autor estiver presente. No caso, a 
deputada Betânia não se encontra presente. Projeto de Lei n. 145, de autoria 
da deputada Betânia, retiro da Ordem do Dia.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 158/2019, de autoria da deputada Aurelina 
Medeiros.

O Senhor Primeiro-Secretário Gabriel Picanço – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 158/2019).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão a 
matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. 

Solicito à abertura do painel. Votando “sim”, os deputados 
aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a matéria.

O Senhor Deputado Jalser Renier – Mais uma vez, manifesto-
me favorável à matéria.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Registro o voto do 
deputado Jalser Renier, favorável à matéria. A deputada Tayla votou “sim”, 
participando da Sessão de modo virtual. O deputado Evangelista votou 
“sim”, participando da Sessão de modo virtual. Todos os deputados que se 
encontram presentes, que participam de modo virtual, já votaram. Dou por 
encerrada a votação. 

Declaro aprovado, por 14 votos “sim”, nenhum “não”, e 
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senhora Presidente solicitou à Secretária desta Comissão proceder à leitura 
da Ata da reunião anterior. O senhor Deputado Renan requereu a dispensa 
da leitura, cujo teor já era do conhecimento dos senhores Deputados. 
Acatada a questão de ordem, a Ata foi submetida à discussão e, como 
não houve nenhuma retificação por parte dos membros, foi submetida à 
votação e aprovada na Comissão. EXPEDIENTE. Não houve. ORDEM 
DO DIA: O Presidente em exercício comunica que constam na ordem do 
dia o Projeto de Lei nº 191/2020, de autoria do Senhor Deputado Neto 
Loureiro, que “Autoriza o Governo do Estado a fornecer merenda escolar, 
cesta básica ou cartão Alimentação durante o período de férias ou recesso 
escolar aos alunos da rede pública, e dá outras providências”, o Projeto 
de Lei nº122/2020, de autoria da Senhora Deputada Lenir Rodrigues, 
que “Acrescenta dispositivo ao Art. 2º da Lei nº 1.251, de 19 de fevereiro 
de 2018, para incluir absorvente feminino, água mineral e protetor solar 
nos itens que compõem a cesta básica”, o Projeto de Lei nº 140/2019, de 
autoria da Senhora Deputada Yonny Pedroso, que “Determina que sejam 
incluídas no portal da transparência, através do site oficial do Governo do 
Estado de Roraima, as informações sobre o andamento das obras realizadas 
por este” e o Projeto de Lei nº150/2020, de autoria do Senhor Deputado 
Jalser Renier, que “Concede a inserção de imposto sobre circulação 
de mercadorias e prestação de serviços de transporte interestadual e 
intermunicipal e comunicação (ICMS) aos contribuintes que vierem a 
aderir ao programa Casa Verde e Amarela”. Prosseguindo, a Presidente 
solicitou ao Relator, Deputado Renan, que fizesse a leitura do Parecer do 
Projeto de Lei nº 191/2020. Após a leitura, a Presidente colocou o Parecer 
em discussão. Não havendo discussão, foi colocado em votação e aprovado 
pelos membros presentes na reunião. Em seguida, a Presidente solicitou 
ao Relator, Deputado Renan, que fizesse a leitura do Parecer do Projeto 
de Lei nº 140/2020. Após a leitura, a Presidente colocou o Parecer em 
discussão. Não havendo discussão, foi colocado em votação e aprovado 
pelos membros presentes na reunião. Prosseguindo, a Presidente solicitou 
ao Relator, Deputado Neto Loureiro, que fizesse a leitura do Parecer do 
Projeto de Lei nº 122/2020. Após a leitura, a Presidente colocou o Parecer 
em discussão. Não havendo discussão, foi colocado em votação e aprovado 
pelos membros presentes na reunião. Em seguida, o Relator do Projeto 
de Lei nº 150/2020, Deputado Gabriel Picanço, solicitou pedido de vista 
pelo prazo regimental do mesmo. A Presidente concedeu o pedido de vista 
ao Deputado Gabriel Picanço. ENCERRAMENTO: E nada mais havendo 
a tratar, a senhora Presidente encerrou a reunião ao meio dia e vinte e um 
minutos. Para constar, eu, Andressa Cardoso, secretariei e lavrei a presente 
Ata que, depois de lida e aprovada, será assinada pela senhora Presidente e 
encaminhada à publicação.

Deputada Aurelina Medeiros
Presidente da Comissão

EDITAIS

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

GERENCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 006/2021

Convocamos os Senhores Deputados Membros desta Comissão: 
Aurelina Medeiros; Vice-Presidente, Renan Filho, Odilon Filho, Tayla 
Peres Gabriel Picanço e Nilton SINDPOL; Membros, para reunião 
extraordinária, no dia 13 de outubro do corrente, às 15h, na Sala de 
Reuniões da Mesa Diretora, para tratar de assunto de interesse da Comissão. 

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2021
Deputado Neto Loureiro
Presidente da Comissão

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA 
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES

GERENCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 007/2021

Convocamos os Senhores Deputados Membros desta Comissão: 
Aurelina Medeiros; Vice-Presidente, Renan Filho, Odilon Filho, Tayla 
Peres Gabriel Picanço e Nilton SINDPOL; Membros, para Audiência 
Pública, no dia 15 de outubro do corrente, às 9h, no Plenário Noêmia 
Bastos Amazonas, para apresentação dos Relatórios referentes aos 2º e 
3º Quadrimestre de 2019, 1º, 2º e 3º Quadrimestre de 2020 e o 1º e 2º 
Quadrimestre de 2021, da Secretária de Estado da Saúde-SESAU. 

Sala das Sessões, 07 de outubro de 2021
Deputado Neto Loureiro
Presidente da Comissão

servidores”. 
Então, coloco em discussão. Não havendo mais quem queira 

discutir, coloco em votação. A votação será simbólica: os deputados que 
concordam permaneçam como estão. Aprovado.

Requerimento n. 101/2021, de pedido de Audiência Pública, de 
autoria da deputada Tayla Peres, requer a realização de Audiência Pública 
para discussão e debate sobre o tema: “autonomia da gestante na escolha do 
tipo de parto”. Ela está solicitando essa audiência para o dia 23 de setembro 
do corrente ano. Os deputados que queiram discutir... 

Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A 
votação será simbólica. Os deputados que forem favoráveis, permaneçam 
como estão. Dou por aprovada o requerimento.

Requerimento do deputado Nilton Sindpol, requerendo a 
realização de Audiência Pública, a fim de discutir a implantação de duas 
barreiras realizadas por indígenas na RR-171, única via de acesso ao 
Uiramutã. Eu vou retirar essa matéria, porque eu acho que já foi superada 
e o deputado Nilton não se encontra presente. Na próxima Sessão, nós 
deliberamos, com sua presença.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Presidente, pela ordem. 
Posso falar?

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Sim.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – É que nós deliberamos 

na Comissão de Políticas Indigenistas e tivemos uma ampla discussão sobre 
esse assunto e decidimos converter o requerimento do deputado Nilton 
Sindpol para uma Audiência Pública, que será realizada dia 16, aqui no 
Plenário desta Casa.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – A Audiência se dará 
pela Comissão de Assuntos Indígenas desta Casa, então retiro da Ordem do 
Dia, tendo em vista que foi deliberado na Comissão. 

Não havendo mais Ordem do Dia, passamos para o Expediente 
de Explicações Pessoais.

A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Edital de Convocação n. 
002/2021, da Comissão de Políticas Indigenistas, no qual nós estamos convocando 
Jeferson Alves - vice presidente, Coronel Chagas, Nilton Sindpol e Marcelo 
Cabral, deputados que são membros da Comissão de Políticas Indigenistas para 
estarem no Plenário desta Casa, quinta-feira, às 9 horas de 16 de setembro de 
2021, para Audiência Pública, cujo tema é apresentação das prioridades, ações e 
atividades para as comunidades indígenas, a serem executadas pelas secretarias 
e instituições parlamentares. Aproveito a oportunidade para reforçar o convite a 
todas as deputadas e deputados desta Casa.

O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Deputado Soldado 
Sampaio e os demais, só para reforçar o convite a todos que estão aqui em 
Plenário, a você, que nos acompanha pelas redes sociais e TV Assembleia, que 
logo mais, às 18 horas, hoje, dia 1º de setembro, nós vamos ter um ato simbólico 
aqui em frente da nossa Casa, do acendimento da iluminação da cor amarela, que é 
a cor que representa o mês de setembro, o mês de valorização da vida e prevenção 
ao suicídio. Vai ser um evento cultural bonito, com apresentações musicais de 
artistas locais e a fala de diversas instituições, que foram confirmadas. Eu convido 
você, presidente, os demais deputados, e todos que estão ouvindo a programação 
pelas redes sociais e canal da TV Assembleia, hoje, dia 1º, logo mais às 18 horas, 
em frente à Assembleia Legislativa. É isso, presidente.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio –Não havendo mais 
quem queira fazer uso das Explicações Pessoais e não havendo mais 
nada a tratar, às doze horas e nove minutos, dou por encerrada a Sessão e 
convoco outra para o dia oito de setembro, à hora regimental. Lembrando 
que, segunda-feira, será facultativo, visto que terça-feira é feriado da 
Independência. Então, retomamos nossos trabalhos na próxima quarta-
feira, dia 08, com Sessão deliberativa.

Participaram da Sessão as senhoras deputadas e os senhores 
deputados: Aurelina Medeiros, Betânia Almeida, Catarina Guerra, 
Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho, 
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, Jalser Renier, Jeferson Alves, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Neto Loureiro, 
Renan, Renato Silva, Soldado Sampaio, Tayla Peres e Yonny Pedroso.

ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE 
ORÇAMENTO, FISCALIZAÇÃO FINANCEIRA, TRIBUTAÇÃO E 

CONTROLE, REALIZADA EM 01 DE SETEMBRO DE 2021
Ao primeiro dia do mês de setembro do ano de dois mil e vinte 

e um, ao meio dia e oito minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos 
Amazonas, nesta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, 
reuniu-se a Comissão Mista de Orçamento, Fiscalização Financeira, 
Tributação e Controle, sob a Presidência da Senhora Deputada Aurelina 
Medeiros. Estavam presentes na reunião os Deputados: Gabriel Picanço, 
Marcelo Cabral, Neto Loureiro e Renan. Ausentes, os Deputados Dhiego 
Coelho e Jânio Xingu. ABERTURA: Havendo quórum regimental, a 
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RESOLUÇÃO Nº 8380/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) KELLY PRINTES 

SANT ANA, matrícula nº 14609, para usufruto no período de 13/10/2021 a 
27/10/2021, referente ao exercício de 2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8381/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) RAFAEL GOMES 

COSTA, matrícula nº 14598, para usufruto no período de 13/10/2021 a 
27/10/2021, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8382/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) ANDRESSA 

SANTOS MIRABILE, matrícula nº 24800, para usufruto no período 
de 18/10/2021 a 01/11/2021, referente ao período aquisitivo 
2020/2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8383/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) HELITON DO 

NASCIMENTO SILVA, matrícula nº 14583, para usufruto no período de 
18/10/2021 a 01/11/2021, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8384/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) ADRIANA MARIA 

SILVA DA CRUZ, matrícula nº 14603, para usufruto no período de 
18/10/2021 a 06/11/2021, referente ao exercício de 2021.

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

Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA

RESOLUÇÃO Nº 0404/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Convalidar o afastamento dos servidores abaixo 
relacionados, saindo no dia 11.10.2021, com retorno no dia 14.10.2021, 
para acompanharem a Excelentíssima Senhora Deputada Lenir Rodrigues 
nas visitas às comunidades do Município de Normandia/RR, SEM ÔNUS.

Matrícula Servidor

25361 Eduardo Adriano de Melo Oliveira

19909 Francinaldo dos Santos Alves

24884 Julia Eloiza Almeida Dalazoana

16935 Renê Ferreira de Souza Machado

Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0405/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1° Designar os servidores abaixo relacionados para 
exercerem a função de fiscais do contrato, conforme artigo 67 da Lei 
8666/93.

N° do 
Processo Contratado Objeto CPF/ CNPJ Fiscais do 

Contrato

631/2019 RIZOLMAR A. DE 
OLIVEIRA -EPP

CONTRATAÇÃO 
DE EMRESA 
ESPECIALIZADA 
NA PRESTAÇÃO 
DE SERVIÇOS 
DE VÍDEO 
CONFERENCIA, 
COM LOCAÇÃO DE 
EQUIPAMENTOS E 
PROVIMENTO DE 
COMUNICAÇÃO 
ENTRE AS 
UNIDADESDA 
ALE/RR

-07.872.397/0001-50

-Mario Couquiti 
Kitamura Junior 
Matrícula: 
15786
(Fiscal)

-Ythallo Pereira 
de Jesus  
Matrícula: 
26593
(Fiscal Su-
plente)

Art. 2º Fica revogada a Resolução nº 0100/2021.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data da sua publicação.

Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.
Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita

Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR

SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 4540/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, 
RETIFICA - na seção Atos Administrativos referente à Resolução nº 
4540/2021-SGP, publicada no Diário da Assembleia Legislativa, edição nº 
3486 de 02 de julho de 2021, devido à incorreção do período das férias do 
(a) servidor (a) a ser sanado (a).

Onde se lê: 
Art. 1º Conceder o usufruto das férias do (a) servidor (a) DEYSE 

BARBOSA FREITAS, matrícula nº 17835, no período de 23/08/2021 a 
20/09/2021, referente ao exercício de 2020.

Leia-se:
Art. 1º Conceder o usufruto das férias do (a) servidor (a) DEYSE 

BARBOSA FREITAS, matrícula nº 17835, no período de 13/10/2021 a 
10/11/2021, referente ao exercício de 2020.

Boa Vista - RR, 13 de outubro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA

Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812



18 BOA VISTA, 13 DE OUTUBRO DE 2021DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3555

RESOLUÇÃO Nº 8390/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) PAULINO BATISTA 

NETO, matrícula nº 1024, para usufruto no período de 13/10/2021 a 
22/10/2021, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8391/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) LUCINEIDE 

COUTINHO DE QUEIROZ, matrícula nº 19, para usufruto no período de 
13/10/2021 a 11/11/2021, referente à antecipação do exercício de 2022.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8385/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) AILAN DE 

OLIVEIRA SILVA, matrícula nº 22562, para usufruto no período de 
18/10/2021 a 16/11/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8386/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) JESSICA RAYZA 

RIBEIRO COELHO, matrícula nº 25056, para usufruto no período de 
18/10/2021 a 16/11/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8387/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) DIEGO BATISTA 

TEIXEIRA, matrícula nº 19977, para usufruto no período de 15/10/2021 a 
13/11/2021, referente ao período aquisitivo 2020/2021.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8388 /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 nº389/2016-MD e 
suas alterações,

RESOLVE,
Art. 1º Conceder férias ao (a) servidor (a) JEFFERSON 

NEGREIROS DE CARVALHO, matrícula nº 18709, para usufruto no 
período de 18/10/2021 a 01/11/2021, referente ao exercício de 2020.

Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8389/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Suspender o usufruto das férias do (a) servidor (a) Paulo Roberto 

Salviano de Medeiros, matrícula nº 16800, programada para o período de 01/10/2021 
a 29/10/2021, referente ao exercício de 2021, por necessidade da administração. 

Art. 2º As férias ora suspensas serão usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação, 

produzindo efeito a contar de 01/10/2021.
Palácio Antônio Martins, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812


