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RESOLUÇÃO LEGISLATIVA N. 047/2021
Restabelece o disposto no art. 143 do
Regimento Interno da Assembleia
Legislativa de Roraima.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RORAIMA, no uso de suas atribuições legais e regimentais, faz saber que
o Plenário aprovou e a Mesa Diretora promulga a seguinte resolução:
Art. 1º Restabelece o disposto no art. 143 do Regimento Interno,
designando as sessões ordinárias para as terças, quartas e quintas-feiras, das
9h às 12h.
Art. 2º Fica revogada a Resolução Legislativa n. 042/2021.
Art. 3º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 9 novembro de 2021.
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Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
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ATA DA 2885º SESSÃO, EM 20 DE OUTUBRO DE 2021
=ORDINÁRIA=
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO MARCELO CABRAL
(Em exercício)
Às nove horas e cinquenta e quatro minutos do dia dezenove de
outubro de dois mil e vinte e um, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se
início à segunda milésima octingentésima octogésima quinta sessão ordinária
da oitava legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Bom dia a todos os
presentes, a quem está nos assistindo por meio da TV Assembleia, pela
Rádio. Convido os deputados que estão na Sala Vip, nos seus gabinetes,
que venham ao plenário para que possamos começar a sessão. Nós temos
registrados, aqui, já 08 deputados presentes.
Convido o deputado Jeferson Alves para atuar como primeirosecretário ad hoc. Deputada Aurelina, deputados que estão na sala vip, nos
seus gabinetes, venham ao plenário desta Casa.
Convido os deputados que estão na Sala Vip, em seus gabinetes,
para a sessão no plenário. Convido à deputada Angela A. Portella para atuar
como segunda-secretária ad hoc.
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.
Solicito à senhora segunda-secretária que proceda à leitura da Ata
da Sessão anterior.
A Senhora Segunda-Secretária Angela A. Portella – (Lida a Ata).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Em discussão a Ata da
sessão anterior. Não havendo quem queira discuti-la, coloco-a em votação.
Os deputados que concordam com a Ata da sessão anterior permaneçam
como estão. Dou por aprovada.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do
Expediente.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – O Expediente
consta do seguinte, senhor Presidente: RECEBIDOS DO PODER
EXECUTIVO: Mensagem Governamental n. 53/2021, encaminhando o
Projeto de Lei Complementar n. 008/2021, que “altera a Lei Complementar
n.º 104, de 9 de julho de 2006, que cria e regulamenta a concessão de
Gratificação de Risco de Vida – GRV aos ocupantes do cargo de Agente SócioOrientador e dá outras providências”; Mensagem Governamental n. 54/2021,
encaminhando o Projeto de Lei n. 261/2021, que “disciplina a concessão de
incentivos fiscais de estímulos à realização de projetos culturais no Estado de
Roraima”; Mensagem Governamental n. 55/2021, encaminhando o Projeto
de Lei n. 262/2021, que “dispõe sobre a alteração da Lei 1.450, de 18 de
janeiro de 2021, sobre o Plano Plurianual – PPA, para o quadriênio 20202023”; Mensagem Governamental n. 56/2021, encaminhando o Projeto
de Lei n. 263/2021, que “autoriza o Poder Executivo a abrir o Orçamento
Fiscal do Estado, em favor da Secretaria de Estado da Educação e Desporto
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– SEED, a fim de liberar Crédito Especial por Anulação, no valor global
de R$ 170.000,00 (cento e setenta mil reais), para os fins que especifica”;
Mensagem Governamental n. 57/2021, encaminhando o Projeto de Lei n.
264/2021, que “autoriza o Poder Executivo a abrir o Orçamento Fiscal do
Estado, em favor do Fundo de Manutenção e Desenvolvimento da Educação
Básica e de Valorização dos Profissionais da Educação – Fundeb, a fim de
liberar Crédito Especial por Anulação, no valor global de R$ 30.000,00
(trinta mil reais), para os fins que especifica”; Mensagem Governamental
n. 58/2021, encaminhando o Projeto de Lei n. 266/2021, que “acrescenta
e altera dispositivos da Lei Delegada n. 11, de 16 de janeiro de 2003, que
institui a Secretaria de Estado de Articulação Municipal e Política Urbana
– SEAMPU, e dá outras providências e altera dispositivos da Lei n. 499,
de 19 de julho de 2005, que dispõe sobre a reorganização administrativa do
Estado de Roraima e dá outras providências; Mensagem Governamental
n. 59/2021, encaminhando o Projeto de Lei n. 267/2021, que “institui a
Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado de Roraima – FAPERR, e dá
outras providências”. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei
n. 258/2021, de autoria da deputada Betânia Almeida, que “cria o programa
de Incentivo à Prática de Futebol Feminino e dá outras providências; Projeto
de Lei n. 259/2021, de autoria da deputada Betânia Almeida, que “garante às
gestantes o direito a realizar gratuitamente o Teste da Mãezinha e dá outras
providências”; Projeto de Lei n. 260/2021, de autoria da deputada Betânia
Almeida, que “define o novo símbolo de representação do idoso em placas
indicativas de atendimento prioritário no Estado de Roraima”; Projeto de Lei
n. 265/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que “institui o programa
‘Remédio em Casa’, para entrega domiciliar gratuita de medicamentos de
uso contínuo a pacientes idosos, com deficiência e/ou portadores de doenças
crônicas, regularmente inscritos nos programas de assistência farmacêutica
e fornecimento de medicamentos”; Projeto de Lei n.268/2021, de autoria
da deputada Betânia Almeida, que “institui a Política Estadual de Proteção
da Vida das Mulheres e Combate à Violência Doméstica e dá outras
providências”; Projeto de Lei n. 269/2021, de autoria da deputada Betânia
Almeida, que “dispõe sobre a criação do Programa Mães de Roraima e dá
outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo n. 49/2021, de autoria
da deputada Tayla Peres, que “concede a Comenda ‘Orgulho de Roraima’ a
pessoa que indica e dá outras providências”; Projeto de Decreto Legislativo
n. 50/2021, de autoria da deputada Tayla Peres, que “concede a Comenda
‘Orgulho de Roraima’ a pessoa que indica e dá outras providências”;
Moção de Aplausos n. 056/2021, de autoria da deputada Betânia Almeida,
que “parabeniza o Senhor Nivaldo Costa Júnior pela sua história de luta e
superação”; Moção de Aplausos n. 057/2021, de autoria do deputado Eder
Lourinho, “pelo Dia do Professor, a ser comemorado no dia 15 de outubro”;
Requerimento n. 130/2021, de autoria da Comissão Parlamentar de Inquérito,
presidida pelo Deputado Coronel Chagas, que “requer prorrogação de prazo
por mais 30 dias, a contar do dia 20/102021”; Requerimento n. 131/2021, de
autoria da deputada Aurelina Medeiros, que “requer a retirada de tramitação
do Projeto de Lei n. 055/0021”; Requerimento n. 132/2021, de autoria da
deputada Aurelina Medeiros, que “requer a retirada de tramitação do Projeto
de Lei n. 064/2021”; Requerimento n. 133/2021, de autoria da deputada
Aurelina Medeiros, que “requer a retirada de tramitação do Projeto de Lei
n. 237/2021”; Indicações nos 1282 a 1285, de autoria da deputada Betânia
Almeida; Indicação n.º 1286, de autoria do deputado Marcelo Cabral;
Indicações nos 1287 e 1295, de autoria do deputado Renan; Indicações n.os
1288 a 1291, de autoria da deputada Catarina Guerra; Indicações n.os 1292 a
1294, de autoria da deputada Tayla Peres; Indicação n. 1296, de autoria do
deputado Eder Lourinho; Memorando n. 024/2021, de autoria do deputado
Jânio Xingú, justificando sua ausência à sessão do dia 13 de outubro de
2021; Memorando n. 65/2021, de autoria da deputada Angela Águida
Portella, justificando sua ausência na sessão do dia 13 de outubro de 2021;
Memorando n. 073/2021, de autoria do deputado Jeferson Alves, justificando
sua ausência à sessão do dia 06 de outubro do corrente ano; Memorando n.
078/2021, de autoria do deputado Jeferson Alves, justificando sua ausência
à sessão do dia 13 de outubro do corrente ano; Memorando n.117/2021, de
autoria do deputado Jorge Everton, justificando sua ausência à sessão do dia
13 de outubro do corrente ano. DIVERSOS: Ofício n. 2524/2021, de autoria
da Secretaria de Estado da Saúde de Roraima, em resposta ao Ofício n.
142/2021-SL/ALERR; e Representação por Quebra de Decoro Parlamentar
de autoria do jornalista IURY ALVES DE CARVALHO contra o Deputado
Jalser Renier Padilha.
Era o que consta do Expediente, Senhor Presidente.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Solicito ao senhor
primeiro-secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos para o
Grande Expediente.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – Há apenas um
orador inscrito, Presidente.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Com o tempo de 60
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minutos, deputado Jeferson Alves.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – Senhoras e
senhores deputados, senhor presidente, amigos que nos acompanham pela
TV Assembleia, pelo Facebook, pela rádio. Senhor Presidente, o que me
traz, hoje, a esta Tribuna é para agradecer o carinho e a recepção que nós
tivemos, no último sábado, no município de Rorainópolis, onde nós tivemos a
oportunidade de estar, ali, participando da festa do município, do aniversário
do município de Rorainópolis. Na ocasião, aproveitando para prestar um
pouco de contas do nosso trabalho, enquanto deputado estadual de Roraima.
Segundo a PM, que estava presente no local, foi o maior evento já realizado
em termos de população em uma única reunião, 7 mil pessoas, segundo dados
oficiais, sete mil pessoas estiveram presentes e puderam acompanhar a nossa
prestação de contas. E eu quero, aqui, dirigir-me a você, aí, do Sul do Estado,
principalmente a você, morador de Rorainópolis: sete mil vezes obrigado!
Obrigado pelo carinho, pela recepção que sempre tiveram comigo. Dizer que
o trabalho de deputado estadual, enquanto parlamentar, aqui, não é favor a
ninguém. É o nosso dever representar os anseios da população, apresentar
projetos de leis, apresentar melhorias para a comunidade, fiscalizar o dinheiro
público, foi para isso que nós fomos eleitos.
Quero, também, aqui, em nome da Assembleia Legislativa,
parabenizar aqueles moradores do município pela passagem de mais um
aniversário daquele município, um município que vem aos poucos tentando
se desenvolver por meio do setor primário, da agricultura familiar. Muitas
e muitas vezes nós viemos pedir, aqui, nesta tribuna, um apoio especial.
Rorainópolis tem o segundo maior assentamento do Brasil, aonde a
agricultura familiar precisa ser melhor assistida, precisa ser melhor vista pelo
poder público. Quero aqui, em nome do nosso amigo e companheiro de luta,
Márcio da Alba, agradecer a toda a nossa equipe que esteve ali, presente na
casa das pessoas. Convidando para que nós pudéssemos estar juntos nesse
último sábado e podendo falar um pouquinho com a população.
E para finalizar, senhor presidente, eu quero, aqui, tocar em outro
tema e anteceder aqui a minha posição sobre isso. Estou recebendo muitas
reclamações mediante esse projeto de lei, ou até mesmo essa concessão que
o Governo do Estado tem passado para aquelas empresas que estão agindo
no Baixo Rio Branco com a pesca esportiva. Nós temos que discutir isso
a quatro mãos, os ribeirinhos não podem ser prejudicados, simplesmente
isolados dessa discussão. São pessoas que vivem da pesca, então nós não
podemos, em detrimento de alguns, prejudicar os pequenos e massacrar
aqueles que precisam ter uma oportunidade de se manter e levar o seu
sustento para a sua casa, mediante a pesca. E também, aqui, quero relatar
que estou colhendo essas informações com denúncias que estou recebendo,
que dentro da Femarh estaria tendo um complô para beneficiar setores do
setor empresarial, direcionamento de licenças, prejudicando empresas que já
teriam condições de estar atuando e fazendo simplesmente um monopólio,
para poder prejudicar o pequeno e beneficiar o grande. Vou apurar esses
fatos. Cheguei a receber essas informações ontem no meu gabinete, estou
levantando e quando estiver com os documentos em mãos vou estar aqui,
apresentando para a população e vamos estar cobrando e denunciando, se for
preciso, no Ministério Público. Era isso, Presidente.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais
nenhum orador inscrito, passamos à Ordem do dia. Temos alguns projetos
que ainda têm que ser deliberados nas comissões. Nós pedimos aos membros
das comissões que se reúnam para deliberar os projetos na hora oportuna,
que se reúnam em uma hora oposta a sessão ordinária. Com isso, nós vamos
passar para os itens que já estão deliberados e aptos a serem votados no
plenário (Discussão e votação, em turno único, das seguintes proposições:
Projeto de Lei n. 056/2019, que “institui o Estatuto da Mulher Parlamentar e
Ocupante de Cargo ou Emprego Público no âmbito do Estado de Roraima”,
de autoria da deputada Yonny Pedroso; Projeto de Lei n. 080/2019, que
“institui o programa Censo de Inclusão do Autismo”, de autoria da deputada
Betânia Almeida; Projeto de Lei n. 035/2021, que “institui o Dia Estatual
de Combate e Prevenção da Violência contra a Pessoa Idosa, o mês do
Junho Violeta e dispõe sobre a realização anual de ações relacionadas à
conscientização da violência contra o idoso”, de autoria da deputada Angela
A. Portella; Projeto de Lei n. 145/2021, que “dispõe sobre a criação da
Semana Estadual de Conscientização sobre Alergia Alimentar e dá outras
providências”, de autoria da deputada Angela A. Portella; Requerimento de
Pedido de Informação n. 029 /2021, de autoria do deputado Jeferson Alves,
sobre o setor de ortopedia do Hospital Geral do Estado de Roraima).
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do
Parecer e do Voto da Comissão ao Projeto de Lei n. 056/2019.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – (Lido o voto e
Parecer da Comissão ao Projeto de Lei n. 056/2019).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco em discussão o
projeto.
A Senhora Deputada Yonny Pedroso – Esse projeto de lei tem
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como objetivo implementar mecanismos de prevenção e denúncia à violência
política contra mulheres. Não só na política, mas em diferentes esferas de
atuação do setor público, a mulher vem sofrendo violência, que inibem o pleno
exercício das suas funções e muitas vezes até afasta a mulher de concorrer
a cargos com maior destaque, por se comprometer a representatividade da
mulher nos espaços de decisão e de poder. Esse projeto vem nesse sentido,
garantir a proteção da mulher parlamentar e para a servidora pública
roraimense, tendo como fundamentos os princípios previstos, tanto na
Constituição, como nos tratados internacionais de todo o Brasil e do mundo.
Não haverá democracia efetiva e igualdade real, enquanto o problema assédio
e violência política contra as mulheres não for devidamente considerado. Por
essa razão, peço a aprovação dos novos pares.
O Senhor Deputado Jeferson Alves – Eu quero parabenizar a
deputada Yonny por essa iniciativa, que desde o primeiro dia de mandato
nesta Casa, juntamente com a deputada Betânia, deputada Catarina, deputada
Tayla, deputada Angela, deputada Aurelina, tem sido guerreira quando se trata
desse tema, que é tão delicado e que tem que ser debatido com clareza, sim.
Roraima, infelizmente, ainda lidera o ranking nacional de violência contra as
mulheres, uma vergonha isso, tendo em vista que 52% da nossa população
é mulher. As leis precisam ser mais rígidas e punir mais efetivamente quem
promove a violência contra a mulher. Então, quero parabenizar a deputada
Yonny, mais uma vez. Vossa Excelência dá uma brilhante iniciativa nesta
Casa por apresentar um projeto dessa importância, aqui.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais
nenhum deputado que queira discutir o projeto, coloco-o em votação. A
votação será eletrônica e nominal. Votando “sim”, os deputados aprovam a
matéria, votando não os deputados rejeitam- a.
Solicito à abertura do painel eletrônico
Declaro aprovado, em turno único, o Projeto de Lei n. 056/2019,
por 17 votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do
Parecer e do Voto da Comissão ao Projeto de Lei n. 080/2019.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – (Lido o voto e
Parecer da Comissão ao Projeto de Lei n. 080/2019).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco em discussão o
projeto.
A Senhora Deputada Betânia Almeida – Senhor Presidente,
colegas de parlamento, o programa Censo de Inclusão do Autismo tem o
objetivo de quantificar e identificar o perfil socioeconômico das pessoas
portadoras do Transtorno do Espectro Autista -TEA. A ideia é criar o
mapeamento para desenvolver e oferecer políticas públicas, além de aprimorar
o atendimento clínico e psicológico. Com os dados, será elaborado o cadastro
de inclusão e a emissão da Carteira do Autismo às pessoas com TEA, na qual
deverá constar a especificação da classificação internacional da doença: os
dados pessoais básicos e o grau de deficiência. Com esse mapeamento e com
o cadastro de inclusão, poderemos cobrar do poder público ações nas áreas
de educação, saúde e assistência social que garantam à pessoa autista o pleno
exercício da cidadania. Feitas essas considerações, senhor Presidente, peço
apoio e voto de cada Parlamentar desta Casa para aprovarmos esse projeto de
lei. Muito obrigado e que Deus nos abençoe.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais
nenhum deputado que deseje discutir a matéria, coloco-a em votação. A
votação será eletrônica e nominal. Votando “sim” os deputados aprovam a
matéria, votando “não” os deputados rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel eletrônico para a votação.
Dou por encerrada a votação. Por 17 votos favoráveis, nenhum
contra e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 080/2019.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do
parecer e voto ao Projeto de Lei n. 035/2021, de autoria da deputada Angela
Águida Portella.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – (Lido o parecer e
voto ao Projeto de Lei n. 035/2021).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Coloco em discussão o
Projeto de Lei n. 035/2021.
Para discutir, Deputada Angela Águida Portella.
A Senhora Deputada Angela Águida Portella – A proposição
desse projeto vem para chamar atenção da sociedade, sensibilizar sobre a
questão da violência contra a pessoa idosa. E a paleta de cores vem sendo
utilizada para relacionar a cor à algumas lutas, ou seja, na questão da saúde,
ou em alguma outra temática, que seja necessário para chamar a atenção da
sociedade de uma forma mais proativa. Quando a pessoa vê a cor, remete
aquela situação. Nós sabemos que existem dois tipos de pessoas vulneráveis,
que são os extremos: as crianças e os idosos. A pessoa trabalha a vida toda,
cria os filhos, contribui com o desenvolvimento econômico financeiro,
cultural, reforça as nossas tradições, os nossos valores, e quando chega na
maturidade, enfrenta uma sociedade que ainda não está preparada para lidar
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com essa situação. Então, eu peço aos nobres pares que aprovem o projeto
para que nós possamos ter o reforço dessa luta no mês de junho, tornando o
Junho Violeta também um marco de luta em nosso Estado. Obrigada.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Não havendo mais quem
queira discutir o projeto, coloco-o em votação. A votação será eletrônica.
Votando “sim” os deputados aprovam a matéria, votando “não” os deputados
rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel eletrônico.
A Senhora Deputada Tayla Peres pede Questão de Ordem –
Presidente, eu queria votar sim, mas meu voto não está indo aqui.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Peço que registrem o
voto favorável da deputada Tayla Peres.
O Senhor Deputado Chico Mozart pede Questão de Ordem –
Presidente, da mesma forma, não estou conseguindo registrar o meu voto.
Voto sim.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – E do deputado Chico
Mozart também.
Solicito à assessoria que regularize os terminais da deputada
Tayla e do deputado Chico Mozart, para dar prosseguimento à votação.
A deputada Tayla já votou favorável.
Dou por encerrada a votação. Por 15 votos favoráveis, nenhum
contra e nenhuma abstenção, declaro aprovado o Projeto de Lei n. 035/2021.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à leitura do
parecer e voto ao Projeto de Lei n. 145/2021, de autoria da deputada Angela
Águida Portella.
O Senhor Primeiro-Secretário Jeferson Alves – (Lido o parecer e
voto ao Projeto de Lei n. 145/2021).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral – Coloco o projeto em
discussão.
Para discutir, deputada Angela Águida Portella.
A Senhora Deputada Angela Águida Portella – Eu gostaria de
chamar a atenção dos meus nobres colegas para a nobreza e necessidade
da aprovação desse Projeto de Lei, que se trata sobre a conscientização
da alergia alimentar e outras providências. Só quem tem alguém em casa,
algum parente, filho, que tem o problema de alergia alimentar, sabe da grande
necessidade que nós temos de conscientizar, primeiro os supermercados,
para que eles deixem nas gôndolas, separado, de forma aparente, que eles
disponibilizem esse tipo de alimentação. No segundo momento, nas escolas,
as escolas recebem muitos alunos, elas têm que estar consciente dessa
necessidade de atender esse diferencial. Nós sabemos que a alergia alimentar,
ela, inclusive, traz risco de vida, uma vez que algumas pessoas desenvolvem
edema de glote. Então, é muito sério e é muito mais recorrente do que nós
imaginamos. A outra situação é o preparo, as condições das UBS e nos
hospitais, conscientizar os próprios médicos, enfermeiros, para ter atenção
em relação a isso. Nós precisamos fazer sim, um trabalho, uma luta de
mostrar a realidade, de conscientizar, de levar informação, de acolher e de dar
uma resposta para essas famílias que sofrem com essa situação de ter alguns
de seus entes queridos, que sofrem com essa questão da alergia alimentar.
O poder público tem que estar preparado, oferecer apoio na compra de
alimentação alternativa. Enfim, as famílias, nem todas elas, estão preparadas
e em condição de fazer esse enfrentamento da melhor forma possível. E
temos que levar em consideração, ter bastante clareza que é uma situação de
saúde pública. Eu agradeço e peço mais uma vez a sensibilidade dos meus
colegas. Muito obrigada!
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Não havendo mais
nenhum deputado ou deputada que queira discutir coloco o projeto em
votação. A votação será nominal e eletrônica. Votando “sim”, os deputados
aprovam o projeto, votando “não” os deputados rejeitam a matéria.
Solicito à abertura do painel do eletrônico.
Dou por encerrada a votação. Declaro aprovado, em turno único,
o Projeto de Lei n. 145/2021, de autoria da deputada Angela Aguida Portela.
Solicito à senhora primeira-secretária que faça a leitura do
Requerimento de Pedido de Informação n. 029/2021.
A Senhora Segunda-Secretária Angela Aguida Portela – (Lido o
Requerimento de Pedido de Informação n. 029/2021).
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Coloco esse requerimento
em discussão. Não havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A
votação será simbólica: os deputados que aprovam a matéria permaneçam
como estão. Aprovado.
Não havendo mais matéria na pauta da Ordem do Dia desta
sessão, passaremos ao Expediente de Explicações pessoais.
O Senhor Deputado Chico Mozart - Gostaria de convocar o
deputado Jeferson Alves, deputada Betânia Almeida e a deputada Yonny
Pedroso para nos reunirmos, para tratarmos sobre temas no âmbito da
Comissão de Proteção aos Animais.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues - Senhor presidente, eu
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gostaria também de, após a sessão, de convidar os deputados Marcelo Cabral,
Jeferson Alves, Coronel Chagas, Jânio Xingú, para reunião da Comissão de
Políticas Indigenistas, para deliberar um projeto, de autoria da deputada
Yonny Pedroso; é apenas um projeto.
O Senhor Presidente Marcelo Cabral - Não havendo mais nenhum
deputado que queira fazer uso da palavra em Explicações Pessoais, e não havendo
mais nada a tratar, às dez horas e trinta e oito minutos, dou por encerrada a sessão
e convoco outra para o dia vinte de outubro, à hora regimental.
Participaram da sessão as senhoras deputadas e os senhores
deputados: Angela A. Portella, Aurelina Medeiros, Betânia Almeida,
Catarina Guerra, Coronel Chagas, Chico Mozart, Dhiego Coelho, Eder
Lourinho, Gabriel Picanço, Jalser Renier, Jânio Xingu, Jeferson Alves,
Jorge Everton, Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Neto Loureiro, Nilton
Sindpol, Odilon, Renan, Tayla Peres e Yonny Pedroso.
ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
ADMINISTRAÇÃO, SERVIÇOS PÚBLICOS E PREVIDÊNCIA,
REALIZADA NO DIA 28 DE SETEMBRO DE 2021
Aos vinte e oito dias do mês de setembro do ano de dois mil e vinte e um, às
doze horas e dez minutos, no Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas,
desta Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se,
a Comissão de Administração, Serviços Públicos e Previdência, sob a
Presidência do Senhor Deputado Jorge Everton, Presidente desta Comissão,
com a presença dos Senhores Deputados Membros, Eder Lourinho e Nilton
SINDPOL, ausente os Senhores Deputados Jeferson Alves e Dhiego Coelho,
reuniu-se para apreciação e deliberação das proposições constantes na ordem
do dia desta Comissão. Abertura: Havendo quórum regimental, o Senhor
Presidente, ao declarar aberta a Reunião solicitou ao Secretário desta Comissão
proceder à leitura da Ata da reunião anterior. Conforme requerimento verbal
do Senhor Deputado Eder Lourinho, foi dispensada a leitura da Ata, tendo
em vista a distribuição de cópias, com antecedência, a todos os membros da
Comissão para conhecimento do seu teor. Logo após, o Senhor Presidente
colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte
dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada por unanimidade dos
Senhores Membros da Comissão. Expediente: Não houve. Ordem do Dia:
O Senhor Presidente constatou na mesa dos trabalhos: 01)Projeto de Lei nº
123/2019, de autoria do Deputado Jalser Renier, que ‘’dispõe sobre a limitação
máxima do valor de inscrição cobrado em concursos públicos no Estado de
Roraima e dá outras providências’’. Relator, Deputado Eder Lourinho. Parecer
favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, o parecer do Senhor
Relator foi aprovado pelos Membros presentes na reunião; 02)Projeto de Lei
nº 144/2019, de autoria da Deputada Betânia Almeida, que ‘’dispõe sobre a
obrigatoriedade de comunicação aos órgãos de segurança pública, conselhos e
autoridades acerca da ocorrência ou indícios de violência doméstica, familiar,
sexual e/ou outras formas de violência contra a mulher, crianças, adolescentes,
idosos e pessoas com deficiência, no âmbito dos estabelecimentos de saúde
do Estado de Roraima’’. Relator, Deputado Nilton SINDPOL. Parecer
favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, o Parecer do Senhor
Relator foi aprovado pelos Membros presentes na reunião; 03)Projeto de
Lei nº 146/2019, de autoria da Deputada Betânia Almeida, que ‘’dispõe
sobre a comunicação pelos condomínios residenciais horizontais, verticais,
residências e vilas, aos órgãos de segurança pública, sobre a ocorrência de
indícios de violência doméstica e familiar contra a mulher, criança, adolescente
ou idoso, em seus interiores’’. Relator, Deputado Nilton SINDPOL. Parecer
favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, o Parecer do Senhor
Relator foi aprovado pelos Membros presentes na reunião; 04)Projeto de
Lei nº 147/2019, de autoria da Deputada Tayla Peres, que ‘’institui o banco
de ideias legislativas no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de
Roraima e dá outras providências’’. Relator, Deputado Eder Lourinho. Parecer
favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, o Parecer do Senhor
Relator foi aprovado pelos Membros presentes na reunião; 05) Projeto de Lei
nº 112/2020, de autoria do Deputado Jalser Renier, que ‘’fixa critério para a
instituição de data comemorativa estadual’’. Relator, Deputado Eder Lourinho.
Parecer favorável. Não houve discussão. Submetido à votação, o Parecer do
Senhor Relator foi aprovado pelos Membros presentes na reunião; 06) Projeto
de Lei 011/2020, de autoria do Deputado Renato Silva, que ‘’institui o Junho
Verde no âmbito do Estado de Roraima, mês dedicado à realização de ações
e campanhas de prevenção as drogas’’. Relator, Deputado Eder Lourinho.
Submetido à discussão, o Senhor Relator em questão de ordem, solicitou
a retirada de pauta da proposição para reanálise, concedida pelo Senhor
Presidente. Encerramento: O Senhor Presidente, constatando não haver mais
nada a tratar, encerrou a reunião às doze horas e vinte minutos. E para constar,
eu, Lucas Pinheiro de Mesquita, Secretário, lavrei a presente Ata que, após lida
e aprovada, será assinada pelo Senhor Presidente e encaminhada à publicação.
Jorge Everton
Presidente da Comissão
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ATA DA REUNIÃO EXTRAORDINÁRIA DA COMISSÃO DE
EDUCAÇÃO, DESPORTOS E LAZER, REALIZADA EM 25 DE
AGOSTO DE 2021
Aos vinte e cinco dias do mês de agosto do ano de dois mil e vinte e um,
às dezesseis horas e trinta e seis minutos, na Sala de Reuniões da Mesa
Diretora ao lado do Plenário Deputada Noêmia Bastos Amazonas, nesta
Casa Legislativa, sito à Praça do Centro Cívico, 202, reuniu-se a Comissão
de Educação, Desportos e Lazer, sob a Presidência do Senhor Deputado
Evangelista Siqueira. Estavam presentes na reunião a Deputadas Membros
Titulares: Lenir Rodrigues e Catarina Guerra. Ausentes, a Deputada Angela
Águida Portella e o Deputado Odilon Filho. Abertura: Havendo quórum
regimental, o Senhor Presidente, ao declarar aberta a Reunião, solicitou à
Secretária desta Comissão proceder à leitura da Ata da reunião anterior.
Conforme requerimento verbal da Senhora Deputada Lenir Rodrigues,
foi dispensada a leitura da Ata, tendo em vista que o conteúdo já era de
conhecimento dos senhores Deputados. Logo após, o Senhor Presidente
colocou a Ata em discussão. Não havendo nenhuma retificação por parte
dos Membros, submeteu-a à votação, sendo aprovada por unanimidade
pelos Senhores Membros da Comissão. Expediente: O Senhor Presidente
comunicou às Senhoras Deputadas Catarina Guerra e Lenir Rodrigues
que deu entrada de vários Ofícios no expediente desta Comissão, os quais
serão lidos. De imediato, o Senhor Presidente fez a leitura dos Ofícios:
OFÍCIO N. 1359/2021/SEED/GAB/RR, datado de 28 de abril do ano
corrente, de autoria da Secretaria de Estado da Educação e Desporto,
referente ao pagamento de benefícios aos servidores da Secretaria de
Estado da Educação; OFÍCIO 1792/2021/SEED/GAB/RR, datado de 25
de maio do ano corrente, de autoria da Secretaria de Estado da Educação
e Desporto, referente às receitas e despesas do FUNDEB do mês de abril
de 2021; OFÍCIO 2294/2021/SEED/GAB/RR, datado de 24 de junho do
ano corrente, de autoria da Secretaria de Estado da Educação e Desporto,
referente às receitas e despesas do FUNDEB do mês de maio de 2021;
OFÍCIO 438/2021/SEED/GAB, datado de 28 de julho do ano corrente,
de autoria da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, referente
às receitas e despesas do FUNDEB do mês de junho de 2021; OFÍCIO
2496/2021/SEED/GAB/RR, datado de 13 de agosto do ano corrente,
de autoria da Secretaria de Estado da Educação e Desporto, referente à
atualização de progressões horizontais e verticais de servidores; OFÍCIO
898/2021/SEED/GAB, datado de 24 de agosto do ano corrente, de autoria
da Secretaria de Estado da Educação de Desporto, referente às receitas
e despesas do FUNDEB do mês de julho de 2021; OFÍCIO 03/2021 –
FOEEC-RR, datado do dia 07 de julho do ano corrente, de autoria do
Fórum Estadual de Educação do Campo de Roraima – FOEEC-RR,
solicitando a retificação do Edital nº 01/2021, com fito de considerar
habilidades para inscrição no concurso e, por conseguinte, concorrer às
vagas destinadas ao cargo de “Professor da Carreira de Magistério da
Educação Básica”, além dos candidatos habilitados em Licenciatura Plena
nas áreas específicas previstas no edital, candidatos graduados no Curso
de Licenciatura em Educação do Campo. O Senhor Presidente informou
que todos os Ofícios estavam à disposição das Senhoras Parlamentares. O
Senhor Presidente destacou que o Ofício 03/2021 do Fórum de Educação
do Campo informa que, mais uma vez, os profissionais da Educação do
Campo ficaram de fora. Após amplas discussões com relação ao Ofício
03/2021 do Fórum de Educação do Campo, o Senhor Presidente comunicou
às Senhoras Deputadas que esta Comissão, em data a ser agendada,
realizará Audiência Pública quanto ao retorno das aulas presenciais nas
Escolas da Rede Pública do Estado de Roraima. Prosseguindo, o Senhor
Presidente indagou às Senhoras Parlamentares se concordavam com a
realização da Audiência Pública. Após ouvir a Comissão, as Parlamentares
presentes aprovaram a Audiência Pública. Em seguida, o Senhor Presidente
informou às Senhoras Parlamentares que o Sindicato dos Trabalhadores em
Educação - SINTER solicitou reunião com esta Comissão, para discutir
sobre reajustes, data-base, enquadramento, e reforçar as demandas que já
são de conhecimento da Comissão. Ao colocar em discussão, a Senhora
Deputada Lenir Rodrigues, em questão de ordem, solicitou que o Sindicato
encaminhasse à Comissão documento oficial solicitando a reunião. Diante
da questão de ordem da Senhora Parlamentar, o Senhor Presidente acatou.
Ordem do Dia: 1) Projeto de Lei nº 087/2019, de autoria da Deputada
Angela Águida Portella, que “institui a implantação de hortas e avicultura na
Rede Estadual de Ensino do Estado de Roraima e dá outras providências”,
tendo como Relatora a Deputada Catarina Guerra e Parecer favorável. Não
houve discussão. Submetido à votação, o Parecer da Senhora Relatora foi
aprovado na Comissão pelos Membros presentes na reunião. 2) Projeto
de Lei nº 191/2020, de autoria do 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”, tendo como Relatora a Deputada Lenir
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Rodrigues e Parecer favorável. Não houve discussão. Submetido à votação,
o Parecer da Senhora Relatora foi aprovado na Comissão pelos Membros
presentes na reunião. 3) Projeto de Lei nº 180, de autoria da Deputada
Betânia Almeida, que “dispõe sobre a igualdade de premiação entre
homens e mulheres em competições esportivas e dá outras providências”,
tendo como Relatora a Deputada Catarina Guerra e Parecer favorável. Não
houve discussão. Submetido à votação, o Parecer da Senhora Relatora foi
aprovado na Comissão pelos Membros presentes na reunião. 4) Projeto de
Lei nº 157/2020, de autoria do Deputado Neto Loureiro, que “dispõe sobre
a criação do programa de acompanhamento integral para educandos com
transtorno de déficit de atenção e hiperatividade (TDAH), Dislexia, e outro
transtorno funcional de aprendizagem nas escolas públicas e privadas, no
âmbito do Estado de Roraima”, tendo como Relatora a Deputada Angela
Águida Portella e Parecer favorável. Não houve discussão. Submetido à
votação, o Parecer da Senhora Relatora foi aprovado na Comissão pelos
Membros presentes na reunião. Encerramento: O Senhor Presidente,
constatando não haver mais nada a tratar, encerrou a reunião às dezessete
horas e dez minutos. E para constar, eu, Gilzandra Farias, Secretária,
lavrei a presente Ata que, após lida e aprovada, será assinada pelo Senhor
Presidente e encaminhada à publicação.
Evangelista Siqueira
Presidente da Comissão
ATA DA 85ª REUNIÃO DA COMISSÃO PARLAMENTAR DE
INQUÉRITO
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO CORONEL CHAGAS.
Às dez horas e vinte e três minutos do dia quatro de novembro
de dois mil e vinte e um, na Sala de Reuniões desta Casa Legislativa, sob
a Presidência do Senhor Deputado Coronel Chagas, deu-se a octogésima
quinta Reunião Ordinária da Comissão Parlamentar de Inquérito, criada
nos termos da Resolução n. 041/19 e alterada pela Resolução n. 044/19, nos
termos da Resolução n. 21/2020.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Bom dia, senhoras e
senhores. Vamos dar início a mais uma reunião da CPI da Saúde, a octogésima
quinta, desde o seu início. Solicito à secretária desta Comissão que proceda à
verificação de quórum regimental para abertura dos trabalhos.
A Senhora Secretária Josiane Daubermann – Há quórum,
Senhor Presidente.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Havendo quórum
regimental, invocando a proteção de Deus, declaro abertos os trabalhos desta
Comissão Parlamentar de Inquérito.
Solicito à secretária que faça a leitura da ata da octogésima quarta
reunião.
O Senhor Deputado Nilton Sindpol – Presidente, como é de
conhecimento de todos, faço o requerimento da dispensa da leitura da ata.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Não havendo objeção
de nenhum deputado quanto ao requerimento do deputado Nilton, eu acato
o requerimento de dispensa da leitura da ata e coloco-a em discussão. Não
havendo quem queira discuti-la, coloco em votação. A votação será simbólica:
os deputados que concordam com a ata da reunião anterior permaneçam
como estão. Aprovada.
Nós não temos no Expediente nenhum documento, passaremos
imediatamente para a Ordem do Dia.
Conforme deliberado na última reunião desta CPI, ao passarmos
os relatórios elaborados pela Polícia Civil referente à quebra de sigilo
bancário e telefônico das pessoas jurídicas e físicas, nós estabelecemos
que faríamos uma reunião sete dias após para que o relator, querendo,
apresentasse requerimento ou solicitação de diligência necessária para a
elaboração do relatório final. Então esse é o objeto desta reunião, para que o
relator informe se há necessidade, ainda, da segunda análise dos documentos
sigilosos, da necessidade de ouvir mais alguém. Eu passo, diretamente,
a palavra ao deputado Jorge Everton, relator, para que possa explanar aos
integrantes desta CPI.
O Senhor Relator Jorge Everton – Bom dia, Presidente. Bom
dia, Deputados Nilton, Renato, Evangelista e todos os nossos colegas de
trabalho que fazem parte da CPI. Presidente, nós analisamos, iniciamos essa
depuração de dados que chegou da inteligência, diga-se de passagem, um
relatório muito bem feito e sucinto. Para quem nunca trabalhou com quebra
de sigilo bancário, são muitas informações e tem que se delimitar o foco
da investigação, senão fica muito perdido, há transferências e depósitos de
várias formas. Em especial, nós constatamos algumas situações que carecem
de uma elucidação maior e eu gostaria de requerer, verbalmente, depois irei
protocolar, que nós façamos a oitiva novamente do sócio da empresa CMOS
Drake, referente à compra dos respiradores; do senhor Valmir José Freire
Silva ME; do senhor André Luiz de Almeida Santos, que é proprietário da
Nova Médica; e do Erike, que é representante da empresa FEMAX. Eu irei
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colocar isso por escrito, mas, de antemão, eu adianto que se faz necessário, já,
com as análises preliminares da quebra de sigilo bancário, para que possamos
dar continuidade às investigações.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Coloco em discussão
o requerimento do relator Jorge Everton, de convocação dos nomes que
elencou para serem ouvidos nesta CPI.
Não havendo quem queira discutir, coloco em votação. A
votação será simbólica: os deputados que concordam com o requerimento
permaneçam como estão. Aprovado.
Na penúltima reunião nós fizemos a intimação, também, em
relação ao resultado de autos sigilosos do senhor Jean Frank e ele estava
doente. Então, eu informo aos senhores, já que está aprovado o requerimento
dele, para que nós marquemos a data para que ele seja ouvido. Em razão
disso, nós teremos, então, o sócio da CMOS Drake e mais dois nomes que o
Senhor elencou, Deputado.
O Senhor Relator Jorge Everton – Valmir José Freire Silva, é
uma microempresa, acredito que seja o nome dele. O senhor André Luiz de
Almeida Santos, sócio e proprietário da Nova Médica e o Erike, que é o
representante da empresa FEMAX.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Ok, então são quatro
pessoas. Então vamos definir a data para terça-feira, do senhor Jean Frank e
do senhor Erike.
O Senhor Relator Jorge Everton – Eu gostaria de fazer uma
solicitação: fora quem esteja morando em outro Estado, os que estão morando
neste Estado, que seja presencial a oitiva.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Certo. Então nós teremos
cinco. Vamos definir aqui a data. Sugiro fazermos isso na terça e quarta-feira à
tarde, iniciando às 15h, com a oitiva do senhor Jean Frank e, posteriormente,
a do senhor Erike. E, na quarta-feira, os outros três. (pausa para discussão).
Conforme entendimento, o deputado Jorge Everton esclareceu,
informou a esta CPI que, em razão de informações contidas em relatório da
análise dos dados sigilosos das empresas e pessoas que tiveram seus sigilos
quebrados por esta CPI, e para conclusão dos trabalhos e de seu relatório, se
faz necessário ouvir as seguintes pessoas: Valmir José Freire, André Luiz de
Almeida e o senhor Erike Barbosa, do qual já temos os dados completos, que
já foi ouvido e vai ser mais uma vez. Esses três serão ouvidos na terça-feira
(9), em reunião da CPI, com início às 15h. E, na quarta-feira (10), também às
15h, será ouvido mais uma vez o sócio da CMOS Drake, que poderá ser por
videoconferência, já que ele reside em outro estado, e o senhor Jean Frank
Padilha.
Pergunto se os deputados concordam com essas oitivas nas datas
em que elenquei? Não havendo ninguém contrário, aprovado. A partir daí,
poderemos, então, definir um tempo para que o relator possa concluir o seu
relatório.
Deputado Jorge Everton, o senhor já gostaria de estabelecer uma
data para que a gente possa agendar?
O Senhor Relator Jorge Everton – Presidente, dependendo
dessas oitivas que serão feitas, no máximo, até o final do mês, nós poderemos
apresentar, o senhor já poderá marcar a data para apresentação do relatório
à CPI.
O Senhor Presidente Coronel Chagas – Ok. Muito bem. Era
o que nós tínhamos para tratar. Agradecemos, mais uma vez, a todos os
deputados pela presença, aos servidores desta Casa e damos por encerrada
a reunião desta CPI.
Participaram da reunião os senhores deputados: Coronel Chagas,
Evangelista Siqueira, Jorge Everton, Nilton Sindpol e Renato Silva.
Deputado Coronel Chagas
Presidente da CPI de Saúde – ALERR.

EDITAIS
SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA
DIRETORIA DE ASSISTÊNCIA ÀS COMISSÕES
GERENCIA DE APOIO ÀS COMISSÕES
COMISSÃO DE SAÚDE E SANEAMENTO
EDITAL DE CONVOCAÇÃO Nº. 008/2021
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 11 de novembro 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, 09 de novembro de 2021
Deputado Neto Loureiro
Presidente da Comissão
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESOLUÇÃO Nº 8731/2021-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 à servidora LARISSA SILVA
CABRAL, matrícula: 19796, 180 (cento e oitenta) dias
consecutivos de Licença Maternidade, no período de 22/09/2021
a 20/03/2022.
Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 22 de setembro
de 2021.
Boa Vista - RR, 09 de novembro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
RESOLUÇÃO Nº 8732/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD
e suas alterações, considerando a ausência do ato de nomeação, e em
consonância ao Princípio Administrativo da Autotutela e a Súmula 473
do STF,
Considerando ainda que à luz do que dispõe o Art. 55, da
Lei Federal nº 9.784, de 29 de janeiro de 1999, que regula o processo
administrativo no âmbito da Administração Pública, desde que não
importem em lesão ao interesse público nem prejuízo a terceiros, os
atos administrativos que apresentem vícios sanáveis são passíveis de
convalidação;
RESOLVE:
Art. 1º Fica convalidada a nomeação do servidor
PAULO ADRIANO DANTAS, matrícula: 11761, CPF:
452.411.394-00, no Cargo Comissionado de Assessor Parlamentar
AP-08, integrante do Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar,
em conformidade com o que dispõe a Resolução nº 48/2005, de 19
de dezembro de 2005.
Art. 2º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de julho de
2010.
Boa Vista - RR, 09 de novembro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
RESOLUÇÃO Nº 8733/2021-SGP
A SUPERINTENDENCIA DE GESTAO DE PESSOAS DA
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA, no uso
de suas atribuições, em conformidade com a Resolução nº 389/2016-MD
e suas alterações,
Considerando a medida liminar concedida no Processo nº 082568413.2021.8.23.0010,
RESOLVE:
Art. 1º Exonerar MISHELY RUANA DE SA
CAVALCANTE, matrícula: 26559, CPF: 023.643.463-20, do
Cargo Comissionado de SL-XI Assistente Parlamentar, integrante do
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 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 Nomear MISHELY RUANA DE SA
CAVALCANTE, matrícula: 26559, CPF: 023.643.463-20, no Cargo
Comissionado de SL-V Secretário(a) de Comissão, integrante do
Quadro de Pessoal desta Casa Parlamentar, 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. 3º Esta Resolução surte efeitos a partir de 01 de novembro
de 2021.
Boa vista - RR, 09 de novembro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812

DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3570

RESOLUÇÃO Nº 8734/2021-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 servidor Carlos
José Goncalves Quintá Júnior, matrícula nº 24764, programada para
o período de 03/11/2021 a 02/12/2021, referente ao período aquisitivo
2020/2021, por necessidade da administração, conforme Requerimento
nº 1239/2021.
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 03/11/2021.
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
RESOLUÇÃO Nº 8735/2021-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 Interromper, a partir de 04/11/2021 o usufruto das
férias do (a) servidor (a) IRAYMA URSULA ALMEIDA DE AMORIM,
matrícula nº 15787 programada para o período de 03/11/2021 a 17/11/2021,
referente ao exercício de 2021, por necessidade da Administração, conforme
Memorando nº 293/2021-SL.
Art. 2º Os 29 dias restantes das férias interrompidas, serão
usufruídas em data oportuna.
Art. 3º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeito a contar de 04/11/2021.
Palácio Antônio Martins, 09 de novembro de 2021.
GEORGIA AMÁLIA FREIRE BRIGLIA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 17812
c

COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO
COMISSÃO PERMANENTE DE LICITAÇÃO - CPL
CERTIDÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO Nº 009/2021
Processo Administrativo nº 553/2021
Objeto: Contratação emergencial de empresa especializada na prestação
de serviços continuados de limpeza e conservação predial (áreas internas
e externas), com fornecimento de mão de obra e insumos, para atender as
necessidades das unidades da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
– ALE/RR (Capital e Municípios do interior do Estado).
Fundamento Legal: Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Favorecido: A. Fernandes Bezerra Junior LTDA.
CNPJ: 11.634.366/0001-39
Valor Total Estimado Período de 180 dias: R$ 3.894.719,52 (Três
milhões, oitocentos e noventa e quatro mil e setecentos e dezenove reais e
cinquenta e dois centavos).
Constam nos Autos: Justificativa, parecer jurídico e autorização.
Boa Vista - RR, 09 de novembro de 2021.
Janderson Junho dos Reis Barbosa
Superintendente de Compras e Serviços
Mat. 25.575
(Resolução nº 0607/2021-SGP)
TERMO DE RATIFICAÇÃO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
O Superintendente Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições legais que lhe conferem, conforme
Art. 26, caput da Lei Federal nº 8.666/93, resolve RATIFICAR a dispensa
de licitação, referente ao Processo Administrativo nº 553/2021, com
fundamento no Art. 24, inciso IV, da Lei nº 8.666/93.
Boa Vista-RR, 09 de novembro de 2021.
Raimundo Nonato Carneiro de Mesquita
Superintendente Geral
Resolução 010/2021-MD
Matrícula 25.567
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