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MESA DIRETORA

ATO DA MESA DIRETORA Nº. 009/ 2021
Autoriza o afastamento da Servidora 
Ilaine Henz Dias. 

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA, resolve:

Art.1º Fica autorizado o afastamento da servidora Ilaine 
Henz Dias (superintendente administrativa), matrícula 27011, com destino 
Georgetown - Guiana Britânica, saindo no dia 07.10.2021, com retorno 
no dia 11.10.21, para acompanhar o Secretário de Estado de Agricultura, 
Pecuária e Abastecimento do Estado de Roraima, para tratar de assuntos 
relativos a ajustes ao acordo de transporte de parceria de grande relevância 
para o nosso Estado de Roraima.

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

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

MENSAGEM GOVERNAMENTAL
MENSAGEM GOVERNAMENTAL Nº 50, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021.
EXCELENTÍSSIMO SENHOR PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA 
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA E EXCELENTÍSSIMOS 
SENHORES DEPUTADOS E SENHORAS DEPUTADAS 
ESTADUAIS,

Tenho a honra de submeter à elevada apreciação de Vossa 
Excelência e dos demais membros dessa augusta Casa Legislativa, em 
atenção ao que prescreve o Art. 63 da Constituição do Estado de Roraima, 
a Proposta Legislativa que objetiva alterar e acrescer dispositivos da Lei nº 
1.449, de 8 de janeiro  de 2021, que dispõe sobre as diretrizes orçamentária 
para o exercício financeiro de 2021 e dá outras providências.

As alterações ora propostas objetivam dar mais exatidão 
e transparência à redação da subseção que trata das transferências 
voluntárias, considerando ser legítima a adoção, no âmbito do Estado 
de Roraima, dos requisitos regulamentadores adotados pela União, 
insculpidos no § 2º, do Art. 84, da Lei nº 14.116, de 31 de dezembro de 
2020, que dispõe sobre as diretrizes para elaboração e execução da Lei 
Orçamentária de 2021 e dá outras providências, com redação dada pela 
Lei nº 14.143, de 21 de abril de 2021, e sendo capazes de proporcionar 
maior dinamismo e correção à realização das transferências de recursos 
aos Municípios do Estado.

Adicionalmente, proponho acrescer o Art. 39-A à referida Lei, 
visando tornar mais precisa a caracterização dos aspectos que definem as 
condições para o repasse de aplicação de recursos destinados ao incentivo 
da pesquisa, inovação e desenvolvimento tecnológico.

Ao reafirmar que o diálogo e a harmonia entre os Poderes do 
Estado e os Órgãos independentes são indispensáveis para que a sociedade 
receba os melhores produtos e serviços gerados pela Administração 
Pública, dirijo-me a essa Casa Legislativa conclamando aos Senhores e 
Senhoras Parlamentares para que aprovem o presente Projeto de Lei, com 
as alterações que ora submeto a vossa digna apreciação, solicitando que sua 
tramitação e aprovação sejam feitas em regime de urgência, de acordo com 
o disposto no Art. 42 da Constituição do Estado de Roraima.

Palácio Senador Hélio Campos, 30 de setembro de 2021. 
(assinatura eletrônica)

ANTONIO DENARIUM
Governador do Estado de Roraima

PROJETO DE LEI   Nº  253, DE 30 DE SETEMBRO DE 2021
EMENTA: Altera e acrescenta dispositivos da Lei nº 1.449, de 

8 de janeiro de 2021, que dispõe sobre as Diretrizes Orçamentárias para o 
Exercício de 2021 e dá outras providências.

O GOVERNADOR DO ESTADO DE RORAIMA,
Faço saber que a Assembleia Legislativa do Estado de Roraima 

aprovou e eu sanciono a seguinte Lei:
Art. 1º A Lei nº 1.449, de 8 de janeiro de 2021, passa a viger com 

as seguintes alterações:
“[...]
Art. 38. A transferência voluntária é caracterizada 
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Gabinete da Presidência, encaminhando o Relatório de Atividades do 
2° trimestre/2021. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei 
n. 203/2021, de autoria do deputado Chico Mozart, que “dispõe sobre 
a vedação de rinhas entre animais no âmbito do Estado de Roraima”; 
Projeto de Lei n. 204/2021, de autoria do deputado Chico Mozart, 
que “dispõe sobre a proibição de realização de tatuagens e colocação 
de piercings em animais, com fins estéticos, no âmbito do Estado 
de Roraima e dá outras providências; Projeto de Lei n. 208/2021, 
de autoria da deputada Catarina Guerra, que “torna obrigatória a 
capacitação de noções básicas de primeiros socorros de professores 
e funcionários das escolas estaduais de Roraima”; Projeto de Lei n. 
211/2021, de autoria do deputado Chico Mozart, que “dispõe sobre 
políticas públicas de castração e controle da reprodução de cães e 
gatos e dá outras providências”; Projeto de Lei n. 212/2021, de autoria 
do deputado Chico Mozart, que “institui o dia da adoção animal no 
âmbito do Estado de Roraima e dá outras providências”; Projeto de 
Lei n. 213/2021, de autoria do deputado Chico Mozart, que “dispõe 
sobre a vedação de correntes em animais, no âmbito do Estado de 
Roraima”; Requerimento de Pedido de Informação n. 025/2021, de 
autoria do deputado Renato Silva, que requer ao Excelentíssimo 
Edilson Damião Lima, secretário estadual de Infraestrutura do 
Estado de Roraima, informações sobre o projeto de recuperação 
ou reconstrução de pontes, galerias de arte de concreto e bueiros 
nos municípios do Estado de Roraima; Requerimento de Pedido de 
Informação n. 026/2021, de autoria do deputado Renato Silva, que 
requer ao Excelentíssimo Edilson Damião Lima, secretário estadual 
de Infraestrutura do Estado de Roraima, informações sobre a obra do 
Hospital Materno-Infantil Nossa Senhora de Nazareth; Requerimento 
de Pedido de Informação n. 027/2021, de autoria do deputado Renato 
Silva, que requer ao Excelentíssimo Edilson Damião Lima, secretário 
estadual de Infraestrutura do Estado de Roraima, informações sobre o 
projeto de recuperação de estradas e vicinais nos municípios do Estado 
de Roraima; Requerimento de Pedido de Informação n. 028/2021, 
de autoria do deputado Renato Silva, que requer ao Excelentíssimo 
Edilson Damião Lima, secretário estadual de Infraestrutura do Estado 
de Roraima, informações sobre a reforma do Bloco E do HGR (Hospital 
Geral de Roraima); Requerimento n. 104/2021, de autoria do deputado 
Chico Mozart, que requer a retirada de tramitação dos Projetos de 
Lei nos 136/2019, 203/2021 e 204/2021; Requerimento n. 105/2021, 
de autoria da deputada Yonny Pedroso, que requer a realização de 
Workshop “prevenção é vida” para conscientizar e sensibilizar a 
sociedade sobre a importância da prevenção no combate ao suicídio; 
Indicação n. 1136, de autoria da deputada Lenir Rodrigues; Indicações 
nos 1137 a 1139, de autoria do deputado Evangelista Siqueira; 
Indicação n. 1140, de autoria do deputado Renan; Indicação n. 1141, 
de autoria do deputado Soldado Sampaio; Indicações n.s 1142 a 1145, 
de autoria da deputada Catarina Guerra; Indicação n. 1146, de autoria 
do deputado Eder Lourinho; Memorando n. 051/2021, de autoria da 
deputada Angela Águida, justificando sua ausência à Sessão do dia 1° 
de setembro de 2021, devido atividades fora do Estado; Memorando 
n. 099/2021, de autoria do deputado Jorge Everton, justificando sua 
ausência à Sessão do dia 1° de setembro de 2021, por motivo de força 
maior.

Senhor presidente, era o que tínhamos no Expediente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Solicito ao senhor 

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

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – No Grande 
Expediente, senhor presidente, temos três deputados inscritos, na 
sequência, deputado Jânio Xingú, Renan e Gabriel Picanço.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, o 
deputado Xingú, por até 20 Minutos. Está ausente.

Com a palavra o deputado Gabriel Picanço, que participa da 
Sessão de modo virtual, por até 20 minutos. 

O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado, presidente! 
Bom dia a todos! Quero, senhor presidente, só fazer uma reflexão aos 
acontecidos do dia 07 de setembro em Roraima e no Brasil. Parabenizar 
o povo de Roraima, povo do Brasil, por terem feito um manifesto, uma 
manifestação pacífica, sem nenhum incidente. Eu, até hoje, Gabriel, 
ainda não tive nenhuma notícia de nenhum incidente grave. Graças a 
Deus o povo brasileiro está consciente do que quer. Então, era isso, 
mais ou menos, fazer essa reflexão e parabenizar todos aqueles que 
participaram, civicamente, pela festa da Independência do Brasil, pelo 
dia 07 de setembro. 

Queria também, senhor presidente, pedir a Vossa Excelência 
para que o senhor incluísse na Ordem do Dia, se possível, hoje, o 

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 nº 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 Senador Hélio Campos, 30 de setembro de 2021.

(assinatura eletrônica)
ANTONIO DENARIUM

Governador do Estado de Roraima

ATAS

ATA DA 2878º SESSÃO, EM 08 DE SETEMBRO DE 2021
=ORDINÁRIA=

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

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

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Convido o senhor 
deputado Coronel Chagas e a senhora deputada Catarina Guerra para 
atuarem como primeiro e segundo-secretários ad hoc, respectivamente.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à 
verificação de quórum.

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

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

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

A Senhora Segunda-Secretária Catarina Guerra – (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 Coronel Chagas 
– RECEBIDOS DO PODER EXECUTIVO: Mensagem 
Governamental n. 40/2021, encaminhando o Projeto de Lei n. 
209/2021, que “altera a Lei 059, de 28 de dezembro de 1993, que 
dispõe dobre o Sistema Tributário Estadual e dá outras providências”; 
Mensagem Governamental n. 41/2021, encaminhando o Projeto de 
Lei n. 210/2021, que “dispõe sobre o serviço de inspeção sanitária 
e industrial sobre os produtos e subprodutos de origem animal no 
Estado de Roraima”. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: 
Ofício n. 152/2021, de autoria do Tribunal de Contas de Roraima/
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Parecer e voto ao Projeto de Lei n. 107/2020).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Só lembrando aos 

deputados que está no painel do terminal de votação a ementa do projeto 
com todos os pareceres. Então, o deputado que quiser acessar o projeto 
na íntegra, que quiser acompanhar a íntegra do projeto, poderá fazê-lo. 

Em discussão o Projeto de Lei n. 107/2020, de autoria da 
deputada Yonny Pedroso. Não havendo quem queira discutir a matéria, 
coloco-a em votação. A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”; 
os senhores deputados aprovam o projeto; votando “não”, o rejeitam.

Solicito à abertura do painel eletrônico para a votação.
Por 15 votos “sim”, nenhum voto “não”, e nenhuma abstenção, 

declaro aprovado o Projeto de Lei n. 107/2020, de autoria da deputada 
Yonny Pedroso.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Parecer e voto ao Projeto de Lei n. 145/2019, de autoria da deputada 
Betânia Almeida.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer e voto ao Projeto de Lei n.145/2019).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – O projeto recebeu 
pareceres favoráveis das comissões, pelas quais o projeto tramitou; o 
voto do relator é pela aprovação.

Em discussão a matéria.
A Senhora Deputada Betânia Almeida - Senhor Presidente, 

esse projeto de lei trata da Semana Maria da Penha nas escolas, uma vez 
que não temos a Lei Maria da Penha como disciplina da grade curricular. 
O que seria necessário, na verdade, seria o ensino da Lei Maria da Penha 
nas escolas, porque nós acreditamos que tudo começa em casa e na 
escola. E a escola é fundamental na formação desses cidadãos que, se não 
ensinarmos, tendem a repetir a cultura do machismo, toda aquela cultura 
que é normal, até então. Temos que tentar desmistificar essa cultura 
ensinando, nas escolas, que é a base de todo o cidadão, e também em 
nossos lares. Na verdade, queremos, com isso, a igualdade de direitos. 
O que pretendemos é que homens e mulheres sejam iguais, assim como 
prevê a nossa Constituição Federal de 1988. Eu conclamo aos nobres 
pares que também votem favorável. Era isso, senhor presidente.

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

Lembrando, mais uma vez, que a ementa do projeto, com todo 
o projeto, na íntegra, se encontra no SAPL, à disposição dos deputados 
e daquele cidadão que queira acompanhar a Ordem do Dia, através do 
site da TV Assembleia.

A votação será nominal/eletrônica. Votando “sim”, os senhores 
deputados aprovam o projeto; votando “não”, o rejeitam.

Solicito à abertura do painel eletrônico para a votação.
Deputada Tayla vota “sim”. Solicito que registre o voto 

pelo aplicativo, deputada, se possível. Deputado Odilon, deputado 
Diego Coelho, deputada Aurelina Medeiros. A deputada Tayla não está 
conseguindo votar pelo aplicativo, mas ela registrou o voto. 

Dou por encerrado a votação com 14 votos no painel, com o 
voto da deputada Tayla: 15 votos “sim”, nenhum voto “não”. Dou por 
aprovado o Projeto de Lei n. 145/2019.

O Senhor Deputado Renan – Eu queria me juntar ao voto 
também, pois a internet estava ruim. Se possível, o senhor pode 
considerar meu voto favorável.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Registro o voto do 
deputado Renan ao Projeto de Lei n. 145/2019. Sendo assim, 16 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. 

O Senhor Deputado Odilon Filho– Presidente, também quero 
que registre o meu, pois não consegui.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Então, por 17 votos 
favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção, dou por aprovado o 
Projeto de Lei n.145/2019, de autoria da deputada Betânia Almeida.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer e do voto ao Projeto de Lei n. 127/2020, de autoria do deputado 
Neto Loureiro.

O Senhor Primeiro Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer e o voto ao Projeto de Lei n.127/2020).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão o 
Projeto de Lei n. 127/2020, de autoria do deputado Neto Loureiro. A 
matéria teve o parecer favorável de todas as comissões em que tramitou.

O Senhor Deputado Neto Loureiro - Esse projeto de lei foi 
apresentado, ainda, no ano de 2020, visando fazer essa campanha de 
combate aos golpes financeiros contra os idosos, de forma educativa, para 
ajudá-los. Muitas vezes esses idosos fazem consignação de empréstimo 
via on-line, pois hoje a tecnologia está em todos os momentos das nossas 
vidas e esses idosos pedem ajuda de outras pessoas e acabam passando 

requerimento, que fiz para que a Mesa Diretora e nós, deputados 
estaduais, convidássemos o diretor do Dnit, em Roraima, para que 
ele viesse à Assembleia Legislativa dar explicações em referência à 
conservação da 174, sentido Manaus. Daqui a uma semana vão aumentar 
mais 90 carretas por dia, presidente, para trazer gás para funcionar 
a usina da Enerva, que está sendo construída, aqui, em Roraima. E a 
174, principalmente no sentido Manaus, está muito problemática, 
tem causado acidentes graves, perda de vida, havendo muitas perdas 
materiais também, presidente, de automóveis, carretas, caminhões. 
Eles estão sofrendo muito e parece que o Dnit, pelo menos onde eu 
tenho andado... eu fui até a divisa do Jundiá, semana passada, e não 
tem nenhuma equipe do Dnit nesse trecho da 174. Nós somos muito 
cobrados, tenho certeza de que Vossa Excelência também é cobrado 
em referência à 174 e nós não temos nenhuma influência com essa 
rodovia. Então, eu acho que seria salutar a Vossa Excelência, se assim 
convergir, que nós convidássemos o superintendente do Dnit para que 
ele venha, aqui, à Assembleia Legislativa fazer uma explanação do que 
está faltando, se é falta de apoio político na Câmara dos Deputados ou 
no Senado Federal, e assim, a gente possa acionar nossos parlamentares 
de Roraima para que eles possam, talvez, viabilizar ou destinar recursos 
para que essa estrada não se acabe. Eu tenho certeza que, com esse 
aumento de mais de 90 carretas diárias, a estrada vai ficar com muita 
dificuldade para que a gente possa ter uma estrada de qualidade, mesmo, 
para transportar os produtos que abastecem o Estado de Roraima. Então, 
senhor presidente, sem mais nada, era isso. Agradeço a Vossa Excelência 
e a todos os colegas para que consigamos...

Aparte concedido ao Senhor Deputado Renato Silva. – Eu 
quero aqui, deputado Gabriel Picanço, parabenizar sua fala e dizer que, 
realmente, cada vez mais que se passa o inverno, entra verão, o índice 
de carretas, de caminhões, que estão vindo para Roraima, cada vez 
aumenta e a estrada não tem nenhum tipo de manutenção. As pessoas 
dos municípios do interior sofrem muito com isso. Toda a população de 
Roraima, dos quinze municípios, sofre com isso, mas, em especial, a BR-
174, que é responsabilidade do Governo Federal, do Dnit, mas não tem 
manutenção e, cada vez mais, a quantidade de buracos está aumentando. 
Nós saímos do inverno, agora, estamos entrando no verão e é o momento 
que dá para chamar o Dnit e cobrar agilidade na obra, porque, daqui a 
pouco, nós vamos voltar como há 15 anos, quando demorávamos de 15 
a 18 horas para chegar ao Estado do Amazonas, na cidade de Manaus. 
Então, quero parabenizar sua fala e quero dizer que conte comigo. Eu 
apoio que chame o coordenador, diretor, presidente do Dnit e tem o meu 
voto. Obrigado pelo aparte!

O Senhor Deputado Gabriel Picanço continua. – Obrigado, 
deputado! E queria, senhor presidente, relembrar o Requerimento 
n.106/2021, que foi protocolado, hoje, de manhã, porque ontem é que eu 
tive essas demandas das pessoas me cobrando, tanto de caminhões, como 
outros, vindo de Manaus, que fazem esse trecho e, temos que tomar uma 
providência. Então, era sobre isso que eu queria que Vossa Excelência 
pudesse colocar em votação, hoje, para a apreciação dos colegas, se 
assim for, e marcar a data para que ele possa comparecer a esta Casa. 
Obrigado, senhor presidente! Bom dia a todos!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra, o 
deputado Renan por até 20 minutos. O deputado não se encontra em 
Plenário, nem o Jânio Xingú, então, vamos para a Ordem do Dia.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Parecer e Voto ao Projeto de Lei n. 159/2019, de autoria da deputada 
Aurelina.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer e Voto ao Projeto de Lei n. 159/2019).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – O projeto de lei tem 
aprovação das 3 comissões, pelas quais passou. O voto é favorável ao 
projeto de lei da deputada Aurelina Medeiros.

Coloco em discussão o projeto. 
Convido os deputados que se encontrem em seus gabinetes ou 

na sala vip para virem ao Plenário.
Solicito à abertura do painel para a votação. Votando “sim”, o 

deputado aprova a matéria; votando “não”, o deputado rejeita a matéria. 
Lembrando que os deputados Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço e 
Yonny Pedroso participam da Sessão de modo virtual e podem votar 
pelo aplicativo. 

Dou por aprovado o Projeto de Lei n. 159/2019, por 14 votos 
“sim”, nenhum voto “não”, e nenhuma abstenção. 

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Parecer e voto ao Projeto de Lei n. 107/2020, de autoria da deputada 
Yonny Pedroso.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
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Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Parecer ao Projeto de Lei n. 157/2020, de autoria do deputado Neto 
Loureiro 

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 157/2020).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco-a em votação. A 
votação será eletrônica. Solicito à abertura do painel. Votando “sim”, 
os deputados aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam 
a matéria

Dou por registrado a presença e o voto favorável do deputado 
Renan.

Dou por encerrada a votação. Por 15 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 
157/2020.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Requerimento de Pedido de Informação n. 024/2021, de autoria da 
deputada Yonny Pedroso. 

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Requerimento de Pedido de Informação n. 024/2021).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria. Para discutir, a deputada Yonny Pedroso.

A Senhora Deputada Yonny Pedroso – Essa foi uma solicitação 
dos moradores. Já faz algum tempo que essa obra está abandonada, e nós 
precisamos, por ser principalmente no interior, reforçar essa solicitação 
de conclusão dessa obra. Obrigada!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo mais 
quem queira discutir, coloco-o em votação. A votação será simbólica: os 
deputados que concordam permaneçam como estão.

Dou por encerrada a votação. Declaro aprovado o 
Requerimento de Pedido de Informação n. 024/2021.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
do Requerimento de Pedido de Informação n. 021/2021, de autoria do 
deputado Neto Loureiro.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Requerimento de Pedido de Informação n. 021/2021)

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. A 
votação será simbólica: os deputados que concordam permaneçam como 
estão.

Dou por encerrada a votação. Declaro aprovado o 
Requerimento de Pedido de Informação n. 021/2021.

Temos três requerimentos do deputado Renato, mas como ele 
não se encontra presente, transfiro para a Ordem do Dia do dia seguinte.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 
da Moção de Pesar n. 048/2021, de autoria do deputado Eder Lourinho 

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido a 
Moção de Pesar n. 048/2021)

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria. Não havendo quem queira discutir, coloco-a em votação. A 
votação será simbólica: os deputados que concordam permaneçam como 
estão.

Dou por encerrada a votação. Declaro aprovada a Moção de 
Pesar n. 048/2021.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de 
Ordem. – Senhor Presidente, gostaria de pedir a Vossa Excelência, já 
que estamos indo para o final da Sessão, que colocasse em votação o 
Requerimento n. 106/2021, que protocolei, hoje, referente ao convite ao 
diretor do Dnit, para que fosse apreciado com a máxima urgência, ainda 
esta semana, pois já vão entrar as 90 carretas que irão fazer funcionar a 
hidrelétrica. Então, gostaria que Vossa Excelência trouxesse à apreciação 
dos colegas para ver se a gente convida o presidente do Dnit, o diretor do 
Dnit regional, para que venha a esta Casa explicar a não manutenção da 
BR-174.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Acato o requerimento 
do deputado Gabriel Picanço e solicito o requerimento em mesa. 

A Senhora Deputada Yonny Pedroso pede Questão de Ordem. 
– Senhor Presidente, também gostaria de solicitar que o senhor incluísse 
hoje o nosso Requerimento n. 105/2021, que é sobre a realização do nosso 
evento, a continuação do evento do “Setembro Amarelo”, que trata-se de 
um workshop que iremos realizar, visando este mês de setembro, que se 
refere à prevenção à vida. Portanto, gostaria que o senhor o colocasse 
para a apreciação dos colegas, na Sessão de hoje.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Solicito a nossa 
equipe técnica a inclusão na Ordem do Dia do Requerimento n. 105/2021, 
da deputada Yonny Pedroso. Se o requerimento foi lido no Expediente, 

seus dados, senhas, todas as informações. Queremos, através dessa 
campanha, através de cartilhas, através de propagandas, explicar, para 
que esses idosos tenham conhecimento do que estão fazendo, do que 
vai ocorrer, do que é um empréstimo e quais são as consequências de 
pagar ou não pagar, e também, quais são as consequências de passar suas 
informações para terceiros. Então nossa ideia, aqui, nessa campanha de 
combate ao crime financeiro contra os idosos é, dessa forma, de uma 
forma educativa, que consigamos fazer uma alerta para que esses idosos 
tenham cuidado em passar suas informações ao contrair empréstimos, 
entre outras situações. Diante do exposto, pedimos o apoio dos colegas 
para aprovação da matéria. Somente isso, senhor presidente.

O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Queria também, senhor 
presidente, parabenizar o deputado Neto Loureiro por essa iniciativa. 
Eu não conheço nenhum idoso, presidente, que não tenha caído nessa 
sedução de empréstimos financeiros para se descontar em contracheque. 
Acho que nós temos que fazer uma campanha, principalmente, aqui no 
nosso Estado, onde nos compete uma campanha muito positiva para 
que todos os familiares desses idosos tenham conhecimento que causa 
um grande prejuízo esses empréstimos. Eles emprestam “x” valor e 
vão pagar três, quatro vezes, quando forem pagar e ficam totalmente 
inviabilizados de terem o sustento de suas famílias com o salário que 
recebem do benefício. Então, quero parabenizar o deputado Neto pela 
iniciativa, parabenizar o deputado Sampaio, presidindo esta Sessão, e 
vou votar “sim”, presidente. É certeza que eu vou votar “sim” para que 
esse projeto seja aprovado. Obrigado, bom dia!

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Para discutir, o 
senhor deputado Renan.

O Senhor Deputado Renan – Senhor presidente, eu queria 
aproveitar a oportunidade e parabenizar o deputado Neto. Como o 
deputado Gabriel falou, esses vários contos que as financiadoras passam 
para os nossos idosos é algo surreal; prometem mil maravilhas através 
do telefone e acabam, ao invés de o idoso ter uma qualidade de vida, 
até pelo serviço prestado durante os anos, ele acaba tendo a sua renda 
comprometida por muitos e muitos anos. Então, o papel desta Casa é 
ajudar a mudar a vida das pessoas, e o deputado Neto está de parabéns. 
Eu antecipo logo o meu voto, que é favorável. Parabéns, deputado Neto, 
pelo grande projeto.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo mais 
quem queira discutir, coloco em votação. A votação será eletrônica. 
Solicito à abertura do painel. Votando “sim”, os deputados aprovam a 
matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a matéria.

Aproveito a oportunidade para lembrar aos deputados que os 
projetos de lei estão tramitando no Sapl, e também, de modo virtual. 
Então, as Comissões Permanentes podem se reunir de maneira virtual para 
abrir as deliberações dos projetos de lei, que se encontram na Ordem do 
Dia de cada comissão. Então, conclamo, aqui, aos senhores presidentes 
que deem seguimento, designando aos relatores a emissão do parecer. 
Lá existe todo um calendário a ser cumprido com relação ao tempo do 
parecer dos relatores e os votos dos deputados, para que possamos trazer 
essas matérias para a Ordem do Dia. Temos mais de cinquenta projetos 
tramitando nas Comissões Permanentes que aguardam o parecer.

Dou por encerrada a votação. Por 15 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 
127/2020.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Parecer ao Projeto de Lei n. 142/2019, de autoria da deputada Betânia 
Almeida. 

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Parecer ao Projeto de Lei n. 142/2019).

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
a matéria. Para discutir, a deputada Betânia Almeida.

A Senhora Deputada Betânia Almeida – Vale ressaltar, 
senhor presidente e nobres pares, que esse Projeto de Lei n. 142/2019 
é de extrema importância e vai ajudar a população consumidora de 
todo o Estado, através de fotos nas contas mensais de energia e água, 
a encontrar pessoas desaparecidas, por meio de denúncias, colaborando 
para que os trabalhos de investigação dos órgãos de segurança pública 
sejam executados de forma célere. Desta forma, solicito à aprovação da 
matéria entre os nobres pares.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo mais 
quem queira discutir, coloco-o em votação. A votação será eletrônica. 
Solicito à abertura do painel. Votando “sim”, os deputados aprovam a 
matéria; votando “não”, os deputados rejeitam a matéria.

Dou por encerrada a votação. Por 14 votos favoráveis, nenhum 
contra e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 
142/2019.
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todos que estão no cadastro de reversa, até porque não é custo para a 
Segurança Pública, mas, sim, investimento. Nós sabemos do grande 
investimento que o Governo do Estado está fazendo dentro da Segurança 
Pública...Nós temos um soldado que, hoje, é presidente da nossa Casa. 
O Soldado Sampaio sabe da importância da segurança pública. Também 
temos o Coronel, aí ao lado, que defende os interesses da Polícia Militar. 
Quero dizer a todos os jovens que estão na nossa Casa que este é um 
interesse da Assembleia Legislativa e o que esta Casa puder fazer para 
ajudá-los junto ao Executivo, vocês podem contar conosco. 

Queria também dizer, presidente, que estive no município de 
Normandia e no de Iracema. Todos sabem que fizemos uma visita em 
todos os hospitais do Estado, e eu parabenizo a gestora de Normandia, 
se não engano, a gestora Rita, pela gestão que vem fazendo. Parabenizo 
o governador, que deu a ordem de serviço para o hospital de Iracema, e 
logo aquele município terá um hospital de qualidade.

O que acompanhei é que temos um problema crônico em 
todos os hospitais, e até aqui na capital mesmo. Na realidade, na capital, 
é a questão da manutenção dos ares-condicionados dos hospitais. 
É um negócio impressionante! Vou te dar um exemplo de Iracema: 
de treze centrais de ares-condicionados, somente três funcionavam 
e uma explodiu. Um ar-condicionado explodiu, ar-condicionado 
velho, e estava lá, o nome da empresa, e bem grande. Isso é meio 
que absurdo, porque a pessoa, além de estar internada, além de estar 
naquele calor absurdo... então, são todos os hospitais, na maioria. De 
dez centrais, 70% estão quebradas e somente 30% estão funcionando. 
Então, fizemos uma reclamação, igual fizemos na semana passada no 
município de Mucajaí, pois estavam lá dois funcionários da mesma 
empresa, isso há sete meses, consertaram e, após dois dias, a central 
de ar-condicionado estava quebrada de novo. Isso é um absurdo, é um 
descaso com as pessoas que estão trabalhando lá! Peço que a Secretaria 
tome providências com relação a esse serviço e que a empresa possa 
cumprir certinho com o trabalho. Os funcionários estão ali, prestando 
um serviço nesse momento de pandemia, e há também aqueles pacientes 
que estão internados, num calor do inferno, estava assim no município 
de Normandia. Se a empresa não tiver como fazer o serviço, que ela 
entregue, porque quem está pagando tudo isso, além de serem os 
profissionais, é a população que precisa dos hospitais do nosso Estado. 
Então, fica aqui o meu pedido para que a Secretaria de Saúde possa, 
urgentemente, comunicar a essa empresa, e ela possa começar a prestar 
um serviço de qualidade. Se ela não puder prestar esse serviço, que 
outra empresa venha e faça o serviço de qualidade, pois a população, 
nesse momento de pandemia, merece, aliás, não somente no momento 
de pandemia, mas ela merece em todos os momentos ter um serviço 
de qualidade, principalmente da refrigeração dos hospitais. Era isso, 
senhor presidente. Muito obrigado!

O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor 
Presidente, na mesma linha de entendimento e pensamento de outros 
colegas que já se manifestaram, estou acompanhando, desde o início 
a Sessão, de forma remota, votando nos projetos e acompanhando a 
discussão, e não poderia me furtar ao passo de somar ao pedido desses 
homens, que se encontram aí, desses concursados, que estão na iminência 
de serem chamados. O Governo já mostrou, sinalizou, o entendimento e 
o desejo de convocá-los. Existe uma questão orçamentária que precisa 
ser definida, que precisa ser estabelecida. Nós entendemos, só pode 
chamar se houver uma segurança. Jurídica, já temos, mas financeira, da 
saúde estadual, no sentido de manter toda a estrutura, todo o processo 
de chamamento e também de trabalho desses novos concursados. Ainda 
estamos tentando, mas sou favorável, assim como os demais que já se 
manifestaram. Gostaria de pedir, senhor presidente, pois eles desejam 
muito, anseiam muito ter uma conversa com Vossa Excelência. Queria 
pedir, intermediando, se assim que possível, logo após a Sessão, 
o senhor pudesse ouvi-los. Estou a caminho da Assembleia, vindo 
aqui de uma atividade fora de Boa Vista, mas estou a caminho da 
Assembleia para poder, se assim o senhor permitir, que nós possamos 
ter quinze minutos de conversa com Vossa Excelência, para que eles 
possam expor essa necessidade. Nada melhor do que ouvir dos próprios 
concursados esse anseio, esse desejo, que é o que eles querem: dialogar 
com o Poder Legislativo, dialogar com o Poder Executivo. Já tivemos 
com o comandante-geral da PM, mas eles querem também dialogar 
com Vossa Excelência, e tenho certeza que Vossa Excelência, um 
homem republicano, sempre se demonstra ser favorável às causas dos 
trabalhadores, sobretudo, servidores públicos. E esses, haverão de ser 
mais segurança para a nossa sociedade, no exercício pleno da função 
militar. Gostaria de reforçar o pedido: se Vossa Excelência, logo após a 
Sessão, pode recebê-los por 15 minutos.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Tem mais algum 

que o tragam para votar em Plenário.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço pede Questão de Ordem 

– O Requerimento n. 106/2021, também, senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – O Requerimento n. 

106/2021, já está aqui na mesa, deputado Gabriel.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura 

das Moções de Aplausos nos 049 e 050/2021.
O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lidas as 

Moções de Aplausos nos 049 e 050/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão as 

moções. Não havendo quem queira discuti-las, coloco-as em votação, 
em bloco. A votação será simbólica: os deputados que concordam 
permaneçam como estão. Aprovadas.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Requerimento n. 106/2021.

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Requerimento n. 106/21)

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão o 
requerimento.

 O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor Presidente, 
somente para pedir aos colegas a atenção e o apoio para aprovarmos esse 
requerimento, que é de suma importância para o Estado de Roraima, 
para a economia do Estado de Roraima e para toda a população. Era só 
isso, presidente. Obrigado por ter acatado meu pedido para colocar em 
votação o requerimento, de minha autoria.

O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Não havendo mais 
quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A votação será simbólica: 
os deputados que concordam permaneçam como estão. Aprovado.

Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do 
Requerimento n. 105/2021

O Senhor Primeiro-Secretário Coronel Chagas – (Lido o 
Requerimento n. 105/2021.)

O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em discussão 
o Requerimento n. 105/200210, de autoria da deputada Yonny Pedroso. 
Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A votação 
será simbólica: os deputados que concordam permaneçam como estão. 
Dou por aprovado o Requerimento n. 105/2021.

Passaremos, agora, para o Expediente de Explicações Pessoais.
Com a palavra, o deputado Coronel Chagas.
O Senhor Deputado Coronel Chagas – Senhor presidente, 

quero registrar a presença, no Plenário desta Casa, de diversos 
concurseiros, do concurso de formação de soldados da Polícia Militar 
do Estado de Roraima. Quero dizer que serão sempre bem-vindos a esta 
Casa, que podem contar com o nosso apoio. A propósito, esse deputado 
que vos fala, assim como os deputados Soldado Sampaio, Nilton Sindpol 
e Jorge Everton, quando ainda dos preparativos para a realização desse 
concurso, onde a equipe técnica do Governo informava a impossibilidade 
da realização por questões orçamentarias e financeiras, em que houve 
uma suspensão desse concurso. O deputado Sampaio lembra disso, no 
início do ano de 2019, isso foi motivo de nota, assinada por estes quatros 
deputados e também da manifestação de diversos outros deputados, nesta 
Casa, pela realização desse concurso. O Governo Antonio Denarium 
assumiu um compromisso de que, assim que a saúde financeira do 
Estado permitisse, ele realizaria esse concurso, e assim o fez. O concurso 
foi realizado, temos cerca de 400 alunos, soldados, realizando a última 
fase do concurso da primeira convocação e é inegável que há, sim, o 
interesse, há necessidade de termos mais policiais a serem convocados. 
É claro que isso dependerá da saúde financeira do Estado, que poder 
contratar, poder realizar o curso e também, poder pagar, em dia, o salário 
do funcionário. Havendo todas essas possibilidades, com certeza, serão 
chamadas novas turmas para completar o efetivo da Polícia Militar, para 
que ela possa cumprir com a sua missão constitucional. Então, conte 
com o nosso apoio, com o apoio do Coronel Chagas e, com certeza, com 
o apoio de todos os deputados que compõe esta Casa. Era isso, senhor 
presidente. 

O Senhor Deputado Renan – Presidente, eu queria me somar 
às palavras do deputado Coronel Chagas e colocar... além dos deputados: 
Coronel Chagas, Vossa Excelência, Soldado Sampaio, Jorge Everton e o 
Nilton Sindpol, todos os deputados estaduais que defendem o interesse 
desses jovens, que através do concurso público foram aprovados. Uns 
já estão na primeira turma, quase aptos para serem formados e, logo 
em seguida, empossados. Também temos essa segunda turma da Polícia 
Militar, que, se não me engano, as informações que foram passadas 
para nós, é que no primeiro momento, seriam chamados apenas 200. 
Eu aproveito a oportunidade, é claro, dentro da legalidade, dentro da 
responsabilidade, passar para o nosso governador do Estado, que chame 
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RESOLUÇÃO Nº 0406/2021
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

239/2021

THORRES E 
COMÉRCIO 
E 
SERVIÇOS 
EIRELLI

Aquisição 
de gêneros 
alimentícios 
para atender as 
necessidades 
da ALE/RR

29.914.061/0001-46

-Sandra dos Reis 
Silva
Matrícula: 27180
(Fiscal)

-Francisco de 
Sousa Moura 
Júnior
Matrícula: 27281
(Fiscal Suplente)

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0407/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar os afastamentos dos servidores abaixo relacionados, 
para viajarem com destino ao Município de Rorainópolis/RR, saindo no dia 
18.10.2021, com retorno no dia 19.10.2021, para realização de uma Visita Técnica.

Matrícula Servidor
25360 Edivan Assunção dos Santos
18507 Helouise Jayana Canavarro Souza

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0408/2021
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, para viajarem com destino ao Município de Normandia/RR, 
saindo no dia 06.10.2021, com retorno no dia 09.10.2021, acompanhamento 
e participação das ações parlamentares junto à Excelentíssima Senhora 
Deputada Yonny Pedroso.

Matrícula Servidor
24131 Fernando Chaves de Oliveira
25367 Francisco da Silva Serrão
22276 Guilherme Oliveira Barreto
22817 Maria Aparecida dos Santos Oliveira
22290 Paloma de Souza Spruêncio
23634 Viviane Divina da Silva Venâncio

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0409/2021 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Jorge Everton Barreto Guimarães, para viajar com destino 
a Cidade de Brasília-DF, saindo no dia 19.10.2021, com retorno no dia 
21.10.2021, para tratar de assuntos de interesses desta Casa Legislativa.

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

deputado que queira usar de Explicações Pessoais?
Quero registrar aqui e desejar boas-vindas aos concursados 

da Polícia Militar, assim como da Polícia Penal, que têm nos procurado, 
assim como os deputados, esta Mesa, e o próprio Governo do Estado, 
Sempre nos manifestamos, deputado Evangelista, deputado Chagas, 
assim como todos os deputados, vocês que acompanham esta Casa, 
favoráveis ao ingresso dos senhores dentro das fileiras da corporação da 
Polícia Militar. Sabemos da necessidade da Polícia Militar, pois o governo 
está implementando programa ousado de segurança pública e precisará 
de efetivo maior. Sabemos que o nosso Estado, do momento especial 
que vivemos, com a expansão para o interior do Estado, aumentando a 
quantidade de vilas, aumentando a quantidade da população na cidade, 
precisamos reforçar o policiamento nos quatro cantos do Estado, e nós 
temos a compreensão, deputado Chagas, que a Polícia Militar está com 
efetivo defasado. Hoje, em lei, segundo estudos, seriam necessários 
para a segurança do Estado três mil policiais, e temos, apenas, em 
torno de 1.900 policiais, hoje, fazendo o nosso policiamento. Chegou 
o tempo dos colegas da união se aposentarem e foram se aposentando 
aos poucos, ficando basicamente só os policiais do quadro do Estado, 
que não é o suficiente. Temos a simpatia desta Casa, dos deputados 
que compõem a Segurança Pública: Chagas, Nilton, Jorge Everton, 
Renan, que sempre fala da Segurança Pública e demais deputados, pela 
convocação, o quanto antes, de vocês para o curso de formação. Então, 
quero me colocar à disposição. Como falou o deputado Evangelista, nós 
precisamos construir a questão orçamentária. Já tivemos exemplos aqui, 
saiu recentemente, deputado Marcelo, uma turma de oficiais da Polícia 
Militar, que levou uns três ou quatro anos brigando judicialmente, porque, 
na época, o governo fez a convocação sem a previsão orçamentária e os 
órgãos de controle foram para cima e barraram a convocação. Tivemos 
que rever todas as fases do curso de formação dos oficiais, inclusive 
tendo decisões judiciais e a solução foi dada por esta Casa. Na época, 
os deputados pegaram suas emendas individuais e colocaram dentro do 
orçamento da Polícia Militar, para contratação de professores, hora/aula, 
e pagamentos das pecúnias, que é direito dos alunos que vão ingressar na 
academia. Um curso de oficiais que era para ter sido feito em três anos, 
se não engano, levou seis anos, em virtude desse embate. Então, nós 
temos muita vontade, muito compromisso com vocês, mas precisamos 
ter um bom senso de construir a questão orçamentária e dialogar bastante 
com o Governo do Estado. Nós temos a função, enquanto Parlamento, 
de fiscalizar e legislar. Temos a palavra de fazer articulações, cobrar 
junto ao Governo do Estado, mas a palavra final compete ao governador 
Antonio Denarium, com todo seu start de segurança pública. Mas, fica 
aqui registrado o nosso compromisso.

Quero registrar a presença da presidente da Associação 
de Policiais Bombeiros Militares, Sargento Quésia, Dani Castilho. 
E também, deputado Chagas, é uma luta de Vossa Excelência, vamos 
construir, juntos, a verba indenizatória, que é chamada risco de vida, 
direito dos policiais militares, que estavam, há muito tempo, pendente. 
Fizemos uma indicação ao Governo do Estado para que inclua na peça 
orçamentária o orçamento necessário para implementar essa gratificação 
e efetivar esse direito dos policiais. É um direito dos policiais que já estão 
efetivados na corporação e será também um direito que vai abranger 
vocês, futuramente, ao ingressarem na Polícia Militar. 

Então, quero, aqui, conclamar ao senhor governador, ao 
comandante da PM, que seja sensível ao direito dos policiais militares. 
Deputado Chagas, quero contar com o apoio de Vossa Excelência e, 
sem sombra de dúvida, sei que posso contar que seja incorporada essa 
gratificação no orçamento para o exercício de 2022, a verba indenizatória 
de risco de vida, que é, basicamente, a periculosidade, um direito de 
todos os policiais de Roraima e do Brasil. Obrigado pela presença. 
Estamos à disposição. 

Tenho uma agenda, agora, deputado Evangelista, com a 
procuradora, doutora Janaína. A reunião será às 11:30min, e, logo em 
seguida, junto com o deputado Evangelista, irei receber uma comissão 
formada por vocês, apesar de que já conversamos bastante, mas converso, 
quantas vezes for necessário, com todos vocês. 

Não havendo mais nada a tratar, às onze horas e quatorze 
minutos, dou por encerrada a Sessão e convoco outra para o próximo dia 
quatorze, à hora regimental. 

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, Jânio Xingú, 
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Neto Loureiro, 
Odilon Filho, Renan, Renato Silva, Soldado Sampaio, Tayla Peres 
e Yonny Pedroso.
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS

REPUBLICAÇÃO POR ERRO MATERIAL
RESOLUÇÃO Nº 8393/2021-SGP

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

RESOLVE:
Art. 1º Nomear RAFAELA DE JESUS SILVA ALTINO, 

CPF: 998.209.602-82, no Cargo Comissionado de SA-III Diretora 
Administrativo, integrante do Quadro de Pessoal, em conformidade com 
o que dispõe a Resolução Legislativa nº 007/2021, de 01 de julho de 2021, 
publicada no Diário da ALE-RR, Edição 3496, de 19 de julho de 2021.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de outubro de 2021.
Boa vista - RR, 13 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8396/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE,
Art. 1º Conceder a servidora FRANCISCA REGINA 

PEREIRA MARQUES, matrícula: 24791, CPF: 014.912.733-21, 
dispensa do serviço nos dias 22, 25 e 26 de outubro de 2021 e 11, 12 e 16 de 
novembro de 2021, com base no artigo 98, da Lei 9.504/97, referente aos 3 
dias de serviços prestados à Justiça Eleitoral, conforme o MEMORANDO 
nº 63/CONT. GER./2021.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 22 de outubro de 2021.
Boa Vista RR, 15 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

RESOLUÇÃO Nº 8397/2021-SGP
A SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS DA 

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

RESOLVE:
Art. 1º Exonerar CARLOS MAYK DE SOUZA PADILHA, 

matrícula: 19550, CPF: 769.414.422-04, do Cargo Comissionado de 
MD-IV Assistente Administrativo, integrante do Quadro de Pessoal, em 
conformidade com o que dispõe a Resolução Legislativa nº 007/2021, de 
01 de julho de 2021, publicada no Diário da ALE-RR, Edição 3496, de 19 
de julho de 2021.

Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 30 de setembro de 2021.
Boa vista - RR, 15 de outubro de 2021.

GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas

Matrícula: 17812

 

RESOLUÇÃO Nº 0410/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do servidor Cândido José 
de Lira Barbosa, matrícula 26780, para viajar com destino a Cidade de 
Teresina/PI, saindo no dia 16.10.2021, com retorno no dia 23.10.21, para 
realização do curso de Licitações Públicas e Formação de Pregoeiro.

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

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

Superintendente-Geral
Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0411/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do servidor Rene Ferreira de 
Sousa Machado, matrícula 16935, para viajar com destino ao Município 
de Pacaraima/RR, saindo no dia 14.10.2021, com retorno no mesmo dia, 
para realização de uma Visita Técnica na Comunidade Pedra do Sol.

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0412/2021 
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento do Excelentíssimo Senhor 
Deputado Jalser Renier Padilha, para viajar com destino a Cidade de 
Brasília-DF, saindo no dia 15.10.2021, com retorno no dia 17.10.2021, para 
tratativas com o partido Soldariedade.

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0413/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado 

de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE

Art.1º Autorizar o afastamento da servidora Raísa de Souza 
Holanda, matrícula 27362, para viajar com destino ao Município de 
Uiramutã/RR, saindo no dia 08.10.2021, com retorno no dia 13.10.21, com 
a finalidade de realizar ações dentro do Município.

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

Prof. Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente-Geral

Matrícula n° 25567 / ALE/RR


