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ATA DA 34ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RORAIMA, EM 25 DE OUTUBRO DE 2022
PRESIDÊNCIA DO SENHOR DEPUTADO SOLDADO SAMPAIO
Às dez horas e dez minutos do dia vinte e cinco de outubro
de dois mil e vinte e dois, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se
a trigésima quarta Sessão Ordinária da quarta Sessão Legislativa da
oitava legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Bom dia a
todos! Convido os senhores deputados que se encontram na sala
ao lado ou nos gabinetes para tomarem seus assentos. Vamos dar
início a nossa Sessão.
Participa da Sessão de modo virtual o deputado Dhiego
Coelho. Se o senhor estiver nos ouvindo, tente registar sua presença,
por gentileza.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à
verificação de quórum.
O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – 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 ao senhor segundo-secretário que proceda à
leitura da Ata da Sessão anterior.
O Senhor Primeiro-Secretário Marcelo Cabral – (Lida
a Ata).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão a Ata da Sessão anterior. Não havendo quem queira
discutir, coloco-a em votação. A votação será simbólica: os
deputados que concordam permaneçam como estão. Dou por
aprovada a Ata da Sessão Anterior.
Solicito ao senhor primeiro-secretário que proceda à
leitura do Expediente.
O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart –
RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Projeto de Lei n. 389/2022,
de autoria da deputada Catarina Guerra, que “institui o programa
de apoio à saúde da mulher, instrumento estadual de prevenção ao
câncer de mama, com a realização do exame de mamografia no prazo
máximo de 30 dias a partir da solicitação médica”; Requerimento
n. 077/2022, de autoria da deputada Lenir Rodrigues, que requer
que se coloque em pauta na Ordem do Dia da Sessão Plenária no
dia 25 de outubro do corrente ano o Projeto de Lei n. 304/2021;
Requerimento n. 078/2022, de autoria da Comissão Especial
Externa criada nos termos do Ato da Presidência n. 041/2022, que
requer prorrogação de prazo por igual período para esta Comissão
Especial; Moção de Aplausos n. 043/2022, de autoria do deputado
Eder Lourinho, aos servidores públicos de Roraima pelo Dia do
Servidor Público; Moção de Aplausos n. 044/2022, de autoria da
deputada Catarina Guerra, à equipe de estudantes do 4º ano do
Ensino Fundamental da Escola Anjo da Guarda, que conquistaram
o 1º lugar na categoria de iniciação à pesquisa ao final da Feira
Nordestina de Ciências e Tecnologia (Fenecit); Memorando n.
129/2022, de autoria do deputado Jorge Everton, justificando sua
ausência à Sessão Ordinária do dia 18 de outubro do corrente ano;
Memorando n. 68/2022, de autoria do deputado Eder Lourinho,
justificando sua ausência à Sessão Ordinária do dia 18 de outubro
do corrente ano; Memorando n. 17/2022, de autoria do deputado
Dhiego Coelho, justificando sua ausência às sessões ordinárias dos
dias 04, 11 e 18 de outubro do corrente ano; Memorando n. 56/2022,
de autoria do deputado Jânio Xingu, justificando sua ausência à
Sessão Ordinária do dia 18 de outubro do corrente ano; Indicação
n. 838/2022, de autoria da deputada Lenir Rodrigues; Indicação
n. 839/2022, de autoria da deputada Catarina Guerra; Indicação n.
840/2022, de autoria da deputada Tayla Peres. DIVERSOS: ofícios
n. s 152 e 156/2022, de autoria da Casa Civil do Estado de Roraima
em resposta a indicações parlamentares.
Senhor presidente, era o que constava do Expediente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Solicito ao
primeiro-secretário que proceda à chamada dos oradores inscritos
para o Grande Expediente.
O Senhor Primeiro-Secretário Chico Mozart – Senhor
presidente, nós temos dois oradores inscritos para o Grande
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Expediente: o deputado Masamu Eda e o deputado Nilton Sindpol.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Com a palavra,
o deputado Masamu Eda, por até 30 minutos.
O Senhor Deputado Masamu Eda – Bom dia, senhores
e senhoras deputadas que se fazem presentes na Assembleia
Legislativa.
No dia de hoje, quero agradecer, primeiramente, a Deus
o privilégio concedido em representar o Estado de Roraima, ainda
que por um breve período com vocês, meus colegas deputados.
Quero aproveitar essa oportunidade para agradecer a cada servidor
desta Casa que tem ajudado a mim e a minha equipe, na pessoa
do senhor presidente deputado Soldado Sampaio, que mostra a
diferença na condução dos trabalhos desse Poder Legislativo,
trazendo um trabalho mais harmônico e participativo.
Reafirmo o meu compromisso com a bandeira da inclusão
social para assegurar o direito da pessoa com deficiência aqui no
Estado de Roraima. Não é um trabalho fácil, mas também não é um
trabalho difícil.
Quero aqui me dirigir aos deputados que, no dia 19,
estavam presentes na minha posse e na posse do deputado J. Lopes.
Quero agradecer ao presidente que, de forma harmônica, conduziu
a solenidade de posse, a minha e a do deputado J. Lopes. Agradeço
a presença e deixo um grande abraço ao governador Antônio
Denarium, governador que vem trabalhando cada vez mais, que vem
se empenhando no nosso Estado, olhando pelos nossos municípios,
pelo interior, pelas vicinais do nosso Estado. Agradecer à deputada
Lenir a presença no dia da posse, à deputada Catarina Guerra, à
deputada Aurelina, ao deputado Gabriel, ao deputado George
Melo, ao deputado Marcelo Cabral, que, inclusive, fez um discurso
bonito. Deputado Chico Mozart, mano, obrigado! Grande parceiro.
E a deputada Aurelina, essa guerreira, a qual eu já, antes de vir
para esta Casa, já fui com a deputada Aurelina, a deputada que
conhece o Regimento, que conhece toda a tramitação desta Casa e
falei: “deputada, eu quero ser mais um filho da senhora, para poder
aprender um pouquinho”. E estou aqui. Obrigado, deputada, pela
sua disposição, pela forma que tem me recebido e pela forma que
tem se mostrado aqui nesta Casa. Obrigado de coração, obrigado
pelo carinho que a senhora tem com meu irmão, com minha família
e, agora, comigo. Obrigado mesmo, deputada!
Hoje, eu participo de uma reunião com o secretário de
Educação, professor Nonato Mesquita, que, a propósito, fez um
excelente trabalho aqui, nesta Casa, como superintendente nesta
Casa Legislativa, na qual eu tenho o dever em cumprir meus
compromissos com a população deste Estado. Neste curto espaço de
tempo, eu preciso aproveitar cada segundo e cada minuto. Já dizia,
presidente, um grande imperador espanhol Napoleão Bonaparte: “E
de nada vale o talento sem a oportunidade”. Oportunidade essa que
Deus vem me agraciando, graças a Deus e às 3.884 pessoas que
confiaram em mim em 2018. Até o dia 31 de dezembro estarei aqui,
honrando e cumprindo com o meu papel neste Parlamento.
Quero, também, agradecer em nome do deputado Éder
Lourinho, meu colega de partido, agradecer ao nosso partido, ao nosso
presidente recém-eleito deputado federal, deputado Zé Haroldo.
Deixo registrado, também, que ontem, já tive êxito em
uma situação em que os pais buscavam uma vaga na rede pública
municipal e era uma criança especial. E essa mãe, deputado J.
Lopes, deputada Lenir, tem quatro filhos autistas. Você imagina,
deputada Aurelina, um pai de família, uma mãe de família que
tem apenas uma moto, morar no Nova Cidade e só encontrar uma
vaga no Cidade Satélite. E, fez um apelo, através das minhas redes
sociais e falou assim: “deputado, eu sei que mal você assumiu, mas
eu não quero pedir para o deputado, eu quero pedir para o pai”.
Aí, deputada Lenir, parte o coração. E eu olhei para um lado, olhei
para o outro, e falei assim: “meu Deus do céu, é do município, o
que eu vou fazer, deputada Aurelina, como é que eu vou conversar
com esse povo lá? Eu expliquei a situação para alguns colegas, e,
no outro dia, foi resolvido porque desde o começo do ano os pais
vinham lutando, lutando e não conseguiam a vaga. E, conversando
com um e com outro, graças a Deus, tivemos êxito com isso.
Seria tão bom se cada ligação da gente, deputado Marcelo Cabral,
mudasse e ajudasse a vida das pessoas.
Aparte concedido à Senhora Deputada Aurelina
Medeiros. – Eu só queria dizer uma coisa: eu fico feliz com esse
seu depoimento. Você vai ver que o Legislativo... muitas vezes
nós estamos aqui, e que bom que você já está entendendo isso...
quando acham que o político pode tudo, que o político tem o poder

DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3813

para tudo. Mas é gratificante você ver que a tua função te permite,
muitas vezes, interferir em coisas desse tipo. Eu quero dizer que eu
sou a deputada conhecida de estar todo dia nas secretarias e, para
mim, não faz diferença se é município ou estado, a comunidade
está acima, a população precisa e nós conhecemos. E você já está
conhecendo, também, a obrigação de cada uma das instituições.
Parabenizo-o por isso, que bom que você já está vendo
como é gratificante, muitas vezes, você está aqui e poder contribuir
com a comunidade. Eu digo sempre, nas minhas reuniões: o político
tem poder, tem sim; não tem o poder de executar, mas tem o poder
de interferir em muita coisa e isso aqui nos gratifica na nossa
função. Parabéns a você!
O Senhor Deputado Masamu Eda continua. – Obrigado,
deputada Aurelina. Quero, aqui, pedir encarecidamente a cada
um dos meus pares aqui, deputadas e deputados: Lenir, Aurelina,
Eder Lourinho, J. Lopes, Renato Silva, Odilon, Nilton Sindpol,
Coronel Chagas, Gabriel Picanço, Catarina, Chico, Marcelo Cabral,
presidente, para que vocês, realmente, possam nos ajudar neste
período. Eu tenho a certeza de que me encontro em um parlamento
firme e atuante, que eu possa ter orgulho para que possamos
desenvolver esse trabalho tido como incentivo ao meio social que
eu represento, em especial para defender os laços e conseguirmos
construir, no decorrer deste ano, entre a minha atividade privada
e atividade pública. Por fim, a todos que acompanham a TV
Assembleia e as demais plataformas deste Parlamento, fica aqui o
meu compromisso em promover grandes transformações na história
política, acreditando na postura da nova geração parlamentar, mais
consciente e mais consistente, ávida para recuperar, junto ao cidadão
comum, a credibilidade necessária a um Parlamento atuante.
Serei intransigente na defesa da boa qualidade de vida
aos meus cidadãos, ao povo de Roraima. É a bandeira a qual eu
levanto e defenderei nesta Casa. A todos, meu muito obrigado, que
Deus os abençoe! Obrigado, senhor presidente, pela oportunidade
e um grande abraço a todos os funcionários desta Casa e, mais
uma vez, obrigado pelo carinho que tenho recebido. Em nome da
nossa querida Sílvia, do Cerimonial, eu deixo um abraço a todos os
servidores desta Casa. Obrigado!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado, deputado
Masamu, que fez uso da palavra no Grande Expediente. Falando
da Sílvia, falando em cerimonial, registramos a presença do senhor
Péricles, aqui presente, nosso primeiro mestre de cerimônia desta Casa,
no ano de 1991. Seja bem-vindo, mestre Péricles, a esta Casa.
Com a palavra o deputado Nilton Sindpol.
O Senhor Deputado Nilton Sindpol – Bom dia, senhor
presidente Sampaio, demais deputados, servidores desta Casa,
imprensa, vocês que nos assistem pela TV Assembleia, pelo facebook,
que nos ouvem pela Rádio Assembleia. Ouvindo atentamente o
discurso do deputado Masamu, realmente, deputado, nós temos que
trabalhar muito pelo social. Fico muito feliz por essa sua visão e pelo
compromisso de trabalhar nesse exíguo tempo, mas que é importante
para sua vida política e consequentemente para sua vida particular
como cidadão, como pai de família. Então, seja muito bem-vindo,
também, Vossa Excelência, deputado J. Lopes, que é colega no
segundo piso. Seja muito bem-vindo, deputado J. Lopes, satisfação
em dividir esses meses da oitava legislatura com vocês também.
O que me traz hoje, à Tribuna, é para falarmos também
de uma questão social, falar aqui, de um projeto da minha eterna
professora Lenir Rodrigues, que trata da questão das pessoas que
têm um problema congênito e apresentam uma fissura palatina, ou
labiopalatina, a questão das pessoas que sofrem com essa situação.
Então, esses pacientes e suas famílias, têm alguns representantes
hoje, aqui, nas galerias. Primeiro, parabenizar a professora Lenir
e dizer que nós também fizemos uma indicação para que o Poder
Executivo tenha total atenção com essas crianças, e também com
muitos que já são adolescentes e adultos. É uma situação que tem
que ser trabalhada com mais atenção, com mais cuidado e que venha
ser corrigido esse problema congênito. Nós, aqui, temos a obrigação
de estarmos juntos, o Poder Legislativo, justamente fazendo
essa provocação ao Executivo, porque são situações “novas”. A
quantidade de pessoas... como o deputado Masamu falou, uma
família com quatro crianças com autismo, têm muitas famílias que
têm, em seu seio, crianças e adolescentes com os lábios leporinos.
Então, tem que haver essa correção, esse acompanhamento com um
conjunto de profissionais múltiplos para que esse tratamento inicie
quando criança, para que seja corrigido, o quanto antes, e possam
ter uma vida, cada vez mais integrada, porque não podemos deixar
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de registrar que existe toda uma questão de bullying e outras coisas
dessa natureza. A criança sofre e a família também.
Aparte concedido à Senhora Deputada Lenir Rodrigues.
– Eu agradeço a deferência ao projeto. Na verdade, nós temos
dois projetos em relação às pessoas com fissura labiopalatina e
também com fissura palatina. Então, são dois projetos. Um que já
está para a sanção governamental, que é o Dia da Conscientização
sobre a Fissura Labiopalatina no Estado de Roraima e esse dia é
importante porque nós vamos poder fazer atividades educativas
para a sociedade, inclusive, para combater bullying, para ter mais
acesso ao sistema de saúde no nosso Estado, e que as pessoas
possam vencer o preconceito e a discriminação, porque, em geral,
ela é congênita, ela vem de forma hereditária. Na minha família,
eu tenho muitos nisso. Tenho vários primos, tios, que não moram
aqui; moram no Ceará. Meu pai era cearense. Minha mãe sempre
me conta que eu quase nasci assim, porque eu tenho uma marquinha
vermelha. Ela pensou que eu iria puxar, vamos dizer assim, esse
termo, para os meus parentes do Ceará.
Esse dia de conscientização sobre a fissura labiopalatina
vai servir muito para que as pessoas possam ter um outro olhar para
essas pessoas que têm essa deficiência.
E um outro projeto, ele é mais avançado. Por quê?
Porque no outro projeto a Associação veio me pedir, no meu
gabinete, porque, na verdade, eu sou a autora do projeto, mas a
autoria original é da Associação, porque nós somos representantes
do povo, estamos para representar a vontade da sociedade e esse
projeto sobre o reconhecimento dos pacientes que apresentam essas
fissuras é para exatamente a pessoa não habilitada ser reconhecida
como pessoa com deficiência, isso é importantíssimo no nosso
Estado. A pessoa que ainda não recebeu habilitação total ela ser
reconhecida como pessoa com deficiência. Têm casos que precisam
de várias cirurgias do palato. Então, eu agradeço a sua deferência.
Esse outro projeto está na Comissão de Direitos da Pessoa com
Deficiência e do Idoso, está em tramitação, já está na Ordem do Dia
dessa Comissão, que eu espero e peço celeridade. O outro, do Dia
de Conscientização, já está para sanção governamental, esta Casa
já conseguiu aprovar durante toda a sua tramitação.
Então, eu agradeço, deputado, essa deferência, porque,
realmente, se nós reconhecermos esses pacientes que apresentam
essas fissuras como pessoas com deficiência, eles podem ter acesso
também a LOAS e a outros serviços com prioridade e isso que é
importante. Eu acho que nossa Casa está fazendo o dever de casa.
Nós agradecemos a presença dos membros da Associação que estão
nos prestigiando hoje, aqui, na Sessão Plenária. Muito grata!
O Senhor Deputado Nilton Sindpol continua. – Suas
palavras, suas colocações foram perfeitas, professora. Por isso
que eu tenho tanto orgulho de você. Eu quero aproveitar para
ratificar as suas palavras, e pedir ao presidente Soldado Sampaio
que dê celeridade nesse projeto que está tramitando nas Comissões,
para que, até o final deste exercício, deste mandato, dessa oitava
legislatura, nós já possamos tê-lo aprovado e encaminhado ao
chefe do Poder Executivo para que as providências devidas sejam
iniciadas. Então, sabemos do seu compromisso, da sua sensibilidade
e que nós precisamos fazer com que essas pessoas com as fissuras,
que é um defeito congênito, possam ser reconhecidas e agraciadas
com esse conjunto de medidas que tão bem explanou a eminente
deputada Lenir, inclusive, tendo acesso à LOA.
Então, nós sabemos que cada passo é importante em
busca da concretização desse desejo de vocês, como pais, como
pessoas, que têm na sua família integrantes com essas fissuras, que
venham a ser resolvidos esses problemas. Então, nós estamos aqui
à disposição para somar, para fazer o melhor para que, o quanto
antes, esses projetos se transformem em leis e sejam executados.
Para finalizar o meu discurso de hoje, não poderia deixar
de registrar que sexta-feira, dia 28, é dia do servidor público. Sou
servidor público de carreira, sou policial civil, cargo de agente.
Então, tenho muita honra. Várias vezes já falei isso aqui, nesta
Tribuna. Então, parabéns a todos os servidores públicos do Estado
de Roraima. Somos, realmente, o óleo que azeita essa máquina
pública tão importante para o desenvolvimento do Estado e que,
muitas vezes, servidores têm que combater o bom combate, fazer
paralisações, greves e chamar a atenção da população, também
dos poderes, para terem melhores condições de trabalho e,
evidentemente, uma remuneração digna que refletirá em toda a
questão familiar.
Para nós, que somos policiais civis, é uma honra
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participar da instituição há mais de 19 anos. Então, quero aqui,
fazer um registro, mais do que especial, a todos os 10 cargos que
compõem a Polícia Civil do Estado de Roraima. Meus parabéns!
Com muita honra estamos representando toda a nossa instituição
e dizer que fazemos o melhor para que nós tenhamos, cada vez
mais, reconhecimento, condições de trabalho dignas e, claro, uma
remuneração cada vez mais condizente com as atribuições de cada
cargo. Nós somos um sistema, onde dos 10 cargos, se 1 falhar,
o sistema rui, ele não está completo. Então, parabéns a todos os
servidores públicos, policiais civis do Estado de Roraima no seu
dia, nosso dia, dia 28 de outubro, na sexta-feira. Então, presidente,
muito obrigado e bom dia a todos.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado,
deputado Nilton. Eu já acatei o requerimento de Vossa Excelência
e da deputada Lenir. Já mandei resgatar o Projeto de Lei 272/2021
e, com o aval dos colegas deputados, incluir na Ordem do Dia para
tramitar na Comissão, em conjunto, que nós vamos reunir, logo
após o Grande Expediente.
Não havendo mais nenhum orador inscrito para fazer uso
do Grande Expediente, entramos na Ordem do Dia (discussão e
votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei
n. 387/2022, de autoria do Poder Executivo, que “altera o artigo
1º da Lei n. 1.491, de 23 de julho de 2021, que autoriza o Poder
Executivo a desapropriar os imóveis que indica”; Projeto de Lei
n. 388/2022, de autoria do Poder Executivo, que “extingue e cria
cargos no âmbito da Administração Direta do Poder Executivo”;
Projeto de Lei Complementar n. 019/2022, de autoria do Tribunal
de Contas do Estado de Roraima, que “inclui o inciso X ao artigo 75
e cria o parágrafo único do artigo 75, ambos da Lei Complementar
n. 205, de 23 de janeiro de 2013”; Projeto de Lei Complementar
n. 020/2022, de autoria do Ministério Público do Estado de
Roraima, que “altera a Lei Complementar Estadual n. 006/94, que
‘dispõe sobre a Lei Orgânica do Tribunal de Contas do Estado
de Roraima’”; Projeto de Resolução Legislativa n. 001/2022,
de autoria da Mesa Diretora, que “dispõe sobre a organização,
funcionamento, competências e estrutura de pessoal do Núcleo
de Serviços de Saúde da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima e dá outras providências”; Projeto de Resolução
Legislativa n. 018/2022, de autoria da Mesa Diretora, que “altera
a Resolução Legislativa n. 007/2021, que “dispõe sobre a estrutura
administrativa da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e
dá outras providências”; Projeto de Lei n. 240/2021, de autoria da
deputada Aurelina Medeiros, que “concede atendimento prioritário
às pessoas em tratamento oncológico”; Projeto de Lei n. 329/2021,
de autoria da deputada Lenir Rodrigues, que “dispõe sobre o
tratamento fisioterapêutico de mulheres mastectomizadas no Estado
de Roraima”; Projeto de Lei n. 116/2022, de autoria do deputado
Evangelista Siqueira, que “institui o Dia do Cinema Roraimense e
o Prêmio Audiovisual de Roraima para estimular ações destinadas
ao fomento do audiovisual e dá outras providências”; Projeto de
Lei n. 272/2021, de autoria da deputada Lenir Rodrigues, que
“dispõe sobre o reconhecimento dos pacientes que apresentam
fissura palatina ou labiopalatina não reabilitados como pessoas
com deficiência no Estado de Roraima”. Em bloco: Moção de
Aplausos n. 040/2022, de autoria do deputado Eder Lourinho,
aos professores de Roraima pelo Dia do Professor; Moção de
Aplausos n. 33/2022, de autoria da deputada Lenir Rodrigues,
aos advogados e advogadas do Estado de Roraima inscritos(as)
na Ordem dos Advogados do Brasil - OAB/RR, em comemoração
ao dia 11 de agosto, “Dia do Advogado”; Moção de Aplausos n.
34/2022, de autoria da deputada Lenir Rodrigues, aos estudantes de
Ensino Fundamental, Médio e Superior da rede de ensino pública
e particular do Estado de Roraima pela passagem do “Dia do
Estudante”, no dia 11 de agosto; Moção de Aplausos n. 037/2022,
de autoria do deputado Eder Lourinho, pelo “Dia dos Pais”; Moção
de Aplausos n. 038/2022, de autoria da deputada Lenir Rodrigues,
ao Excelentíssimo Senhor Desembargador Dr. Erick Cavalcanti
Linhares, por ser empossado como novo desembargador do Tribunal
de Justiça do Estado de Roraima; Moção de Pesar n. 039/2022,
de autoria da deputada Lenir Rodrigues, pelo falecimento do
Excelentíssimo Senhor Desembargador Francisco Elair de Morais,
um dos fundadores do Tribunal de Justiça de Roraima-TJRR).
Nós temos uma Proposta de Emenda à Constituição
tramitando na Casa; um Projeto de Lei do Executivo, aliás, dois
Projetos de Lei do Executivo Estadual; um Projeto de Lei do
Tribunal de Contas do Estado; um Projeto de Lei do Ministério
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Público de Contas do Estado e dois Projetos de Resolução do Poder
Legislativo e alguns projetos de autoria dos deputados.
Os Projetos de Lei do Executivo; do Tribunal de Contas
e do MPC precisam ser discutidos nas Comissões. Eu quero
convidar a deputada Catarina Guerra para reunir as Comissões em
conjunto, para deliberar essas matérias em Comissão, em reunião
da Comissão em Conjunto.
Então, suspendo a Sessão pelo tempo necessário,
lembrando que o deputado Dhiego Coelho e o deputado Evangelista
Siqueira participam da Sessão de modo virtual. Suspendo a Ordem
do Dia para que a Comissão em Conjunto se reúna e delibere as
matérias dentro das referidas Comissões. Solicito à deputada
Catarina que presida a reunião na Comissão em Conjunto.
(Reaberta a Sessão).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Retomamos
à Ordem do Dia. Os projetos foram deliberados na Comissão em
Conjunto. Convido os senhores deputados que se encontram na sala
ao lado que retomem aos seus assentos, deputados que se encontram
em seus Gabinetes retornar ao Plenário para darmos seguimento à
Ordem do Dia.
Temos 18 deputados presentes registrados em painel:
deputada Aurelina, deputada Catarina, deputado Chico Mozart,
deputado Coronel Chagas, deputado Dhiego Coelho, deputado Eder
Lourinho, deputado Evangelista, Gabriel Picanço, George Melo,
deputado J. Lopes, deputada Lenir Rodrigues, deputado Marcelo
Cabral, deputado Masamu Eda, Nilton Sindpol, Odilon, Renato
Silva, Soldado Sampaio e Tayla Peres.
Temos na Ordem do Dia a Proposta de Emenda à
Constituição 01/2022, já deliberada pela Comissão Especial, já com
parecer, pela continuidade, da Procuradoria da Casa. Precisamos de
quórum qualificado para votar a Emenda à Constituição.
Solicito à primeira-secretária a verificação de quórum
especial para votar a PEC.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – Senhor
presidente, não há quórum qualificado para a votação de PEC.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo
quórum para votação de PEC, vamos votar os projetos de lei.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura de parecer e voto ao Projeto de Lei 387/2022, de autoria do
Poder Executivo.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 387/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Só informando
ao deputado J. Lopes e ao deputado Masamu Eda que o projeto se
encontra no painel, no terminal, caso Vossas Excelências queiram
fazer a leitura do Projeto de Lei. Solicito à equipe técnica que os
oriente a acessar o Projeto, caso eles queiram.
Coloco em discussão o Projeto de Lei n. 387/2022, de
autoria do Poder Executivo.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Só para
justificar que eu fui relatora e se alguém não conhece, trata-se,
apenas, de autorização para que o Governo possa desapropriar
as áreas no Pérola e no Cidade Satélite, para construir escolas de
Ensino Médio. Necessita de autorização da Assembleia. Trata-se
apenas disso.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Como bem
falou a deputada Aurelina, o Projeto de Lei trata da autorização ao
Poder Executivo para fazer desapropriação em duas áreas na capital
de Boa Vista para construção de escolas.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Escolas de
Ensino Médio. Os recursos já estão disponíveis, mas não tem
área. O Governo já solicitou do Município e não tem área. Então,
o Governo está desapropriando áreas para a construção dessas
escolas. Os recursos já estão disponíveis. Para iniciar a discussão
e ele desapropriar, precisa de autorização da Assembleia. É apenas
isso.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Presidente, só
para contribuir.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Para discutir, o
deputado Gabriel.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Também,
reforçando o que disse a nossa querida deputada Aurelina, o
Governo está, há dois anos, pedindo do Município uma área
institucional para que fossem construídas as escolas. Infelizmente,
o Município, por questões políticas, não cedeu e o Governo se
sentiu na obrigação de mandar para a Assembleia Legislativa o
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projeto, dando autorização ao Governo para que ele desaproprie
para construir escolas. Acho que são três, no Pérola, Brigadeiro e
Cidade Satélite. São três áreas, presidente. Então, tem nosso apoio,
conte com a nossa benevolência, tem nosso apoio para autorizar o
Governo que desaproprie para construir escolas e levar ensinamento
aos alunos desses bairros. Obrigado!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Obrigado,
deputado Gabriel Picanço. Não havendo mais quem queira discutilo, coloco em votação o projeto. Votando “sim”, os deputados
aprovam a matéria; votando “não”, os deputados rejeitam-no.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Faltam votar o deputado Chico Mozart, deputado Dhiego
Coelho e deputado Evangelista. Eles estavam participando da
Sessão de modo virtual, mas acho que saíram.
Dou por encerrada a votação. Por 15 votos “sim”, nenhum
voto “não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Lei n. 387/2022.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei n. 388/2022, de autoria
do Poder Executivo.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 388/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Em discussão.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Senhor
presidente, o projeto passou pelas comissões e teve aprovação. Ele
extingue cargos da SEINF, três cargos, e cria um cargo de secretário
adjunto, a exemplo da saúde, educação e outras secretarias, que tem
dois adjuntos. A SEINF é uma secretaria que tem uma carga grande,
principalmente com relação a todos os projetos a serem executados,
emendas federais, o DEIT, que é incorporado ali. Então, é uma
secretaria que tem uma importância e sobrecarga muito grande, daí
a necessidade de se criar mais um cargo de secretário adjunto. E,
para isso, está se extinguindo outros cargos sem valor para não
alterar despesas, que é proibido, agora.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Senhor presidente,
na mesma linha da deputada Aurelina, quero manifestar o nosso
apoio positivo para criação desse cargo de secretário adjunto.
Já falei na Comissão que a Secretaria de Infraestrutura é uma
secretaria de uma demanda muito grande, envolve muitos recursos
e precisa de um secretário cuidando de convênio, pois há estradas,
BRs para asfaltar, como a 210. São 60 km que vai demandar um
recurso muito grande e outras RRs que estão, também, em vias
finais, estão sendo asfaltadas. Então, a Secretaria de Infraestrutura
tem sim, a necessidade de ter mais secretário para que tome conta da
infraestrutura de convênios e recursos para estruturar as estradas.
Era isso, senhor presidente. Obrigado!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Não havendo
mais nenhum deputado que queira discutir a matéria, coloco-a em
votação. A votação será eletrônica. Votando “sim”, os senhores
deputados aprovam a matéria; votando “não”, rejeitam-na.
Solicito abertura do painel para votação.
Dou por encerrada a votação. Por 15 votos “sim”, nenhum
“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de Lei n.
388/2022
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar n.
019/202, de autoria do Ministério de Contas.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar n. 019/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão o Projeto de Lei Complementar n. 019/2022. Não
havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A votação
será eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam a
matéria; votando “não”, rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Dou por encerrada a votação. Por 15 votos “sim”, nenhum
“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de Lei
Complementar n. 019/2022
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar n.
020/2022, de autoria do Tribunal de Contas do Estado de Roraima.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei Complementar n. 020/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco discussão
o Projeto de Lei Complementar n. 020/2022. Não havendo quem
queira discutir, coloco-o em votação. Votando “sim”, os senhores
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deputados aprovam a matéria; votando “não”, rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Dou por encerrada a votação. Por 15 votos “sim”, nenhum
“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de Lei
Complementar n. 020/2022.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda
à leitura do parecer e voto ao Projeto de Resolução Legislativa
n. 001/2022 que, “dispõe sobre a organização, funcionamento,
competências e estrutura de pessoal do Núcleo de Serviços de
Saúde da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima e dá outras
competências”.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Resolução Legislativa n. 001/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão o Projeto de Resolução Legislativa n. 001/2022. Não
havendo quem queira discutir, coloco-o em votação. A votação
será eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam a
matéria; votando “não”, rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Dou por encerrada a votação. Por 16 votos “sim”, nenhum
“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa n. 001/2022.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Resolução Legislativa n.
018/2022.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Resolução Legislativa n. 018/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão o Projeto de Resolução Legislativa n. 018/22. Não
havendo quem queira discuti-lo, coloco-o em votação. A votação
será eletrônica. Votando “sim”, os senhores deputados aprovam a
matéria; votando “não”, rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Dou por encerrada a votação. Por 14 votos “sim”, nenhum
“não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Resolução Legislativa n. 018/22.
Projeto de Lei n. 112/2021 de autoria do deputado Chico
Mozart. Como o mesmo não se encontra presente, retiro-o da
Ordem do Dia.
Projeto de Lei n. 119/2021, de autoria da deputada Yonny
Pedroso, que não se encontra e, conforme nosso costume, retiro-o
da Ordem do Dia.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei n. 240/2021, de autoria
da deputada Aurelina Medeiros.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra - (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 240/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Coloco em
discussão o Projeto de Lei n. 240/2021.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros – Gente, eu
estava aqui, conversando com a deputada Lenir, desculpa. Mas,
eu queria dizer que nós sabemos que o câncer é uma doença que
acomete, rapidamente, as pessoas. Nós sabemos que tem que haver
um cuidado. Nós temos o Hospital do Câncer, que eu queria que
fosse mais divulgada a sua atuação. Realmente, o câncer, é uma
das doenças que mais mata mulheres e homens. Nós temos o câncer
de mama, útero e próstata, que são coisas que acometem, todos
os dias, as pessoas. E, que se começasse a ser desenvolvido um
programa de priorização dos pacientes com essa doença, porque
nós sabemos, também, que muitos dos nossos pacientes têm que ir
para fora do Estado, pois nós não temos o serviço de radioterapia,
aqui. Muitas vezes as pessoas ficam na dependência, quando é para
ir para fora do Estado, que algum hospital público possa receber
os nossos pacientes. Então, que nós possamos encaminhar com
prioridade esses casos, que são casos com os maiores índices de
mortalidade no Estado de Roraima. É isso, senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - 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 para a votação.
Deputado Evangelista, que participa da Sessão de modo
virtual, registre seu voto, deputado. Estamos votando o Projeto de
Lei n. 240/2021, de autoria da deputada Aurelina Medeiros. Como
vota o deputado Evangelista? Vossa Excelência consegue votar pelo
aplicativo, deputado Evangelista?
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O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Sim, estou
fazendo agora.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – O deputado
Evangelista já votou.
Dou por encerrada a votação. Por 16 votos “sim”, nenhum
voto “não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Lei n. 240/2021, de autoria da deputada Aurelina Medeiros.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei n. 329/2021, de autoria
da deputada professora Lenir.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra - (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 329/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Coloco em
discussão o Projeto de Lei n. 329/2021.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues - Para discutir,
senhor presidente.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Para discutir, a
deputada professora Lenir Rodrigues.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Esse projeto
de lei garante assegurar e ampliar o atendimento às mulheres
mastectomizadas com acompanhamento fisioterapêutico durante o
período pré e pós-operatório. Então, é necessário que nós possamos
garantir a fisioterapia para essas mulheres, além do atendimento
psicológico. Peço aos demais pares que acompanhem o parecer.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Não havendo
mais quem queira discutir a matéria, coloco-a em votação. A
votação será eletrônica. Votando “sim”, os deputados aprovam a
matéria; votando “não”, os deputados rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira – Senhor
presidente, não estou conseguindo votar pelo aplicativo. Considere
meu voto “sim”.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Registro o voto
do deputado Evangelista, “sim”, ao Projeto de Lei n. 329/2021.
Dou por encerrada a votação. Por 17 votos “sim” (sendo
1 de forma virtual), nenhum voto “não”, e nenhuma abstenção, dou
por aprovado o Projeto de Lei n. 329/2021, de autoria da deputada
professora Lenir.
Solicito à senhora primeira-secretária proceder à leitura
do parecer e voto ao Projeto de Lei n. 116/2022, de autoria do
deputado Evangelista Siqueira.
A Senhora Primeira Secretária Catarina Guerra - (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 116/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Coloco em
discussão o Projeto de Lei n. 116/2022.
O Senhor Deputado Evangelista Siqueira - Presidente,
trata-se de um projeto de minha autoria que institui o Dia do
Cinema Roraimense e o Prêmio Audiovisual de Roraima. É uma
forma de estimular a produção audiovisual no nosso Estado. É
uma forma de reconhecer o valor cultural dos cineastas, daqueles
que produzem cultura midiática, daqueles que produzem a cultura
audiovisual no nosso Estado. É um pleito que passou também pela
Frente Parlamentar em Defesa da Cultura desta Casa e que tem
trabalhado pelo fortalecimento da cultura. E, por conta de ser um
projeto que nasce do desejo de categorias, eu conclamo os nobres
pares para adotarem o parecer e votarem favoráveis.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Não havendo
mais quem queira discutir, coloco em votação o projeto. A votação
será eletrônica. Votando “sim”, os deputados aprovam a matéria;
votando “não” os deputados rejeitam-na.
Solicito à abertura do painel para a votação.
Faltam votar o deputado Gabriel Picanço, deputado
Marcelo Cabral e deputado Odilon.
Dou por encerrada a votação. Por 14 votos “sim”, nenhum
voto “não”, e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Lei n. 116/2022.
Solicito à senhora primeira-secretária que proceda à
leitura do parecer e voto ao Projeto de Lei n. 272/2021, de autoria
da deputada professora Lenir.
A Senhora Primeira Secretária Catarina Guerra - (Lido
o parecer e voto ao Projeto de Lei n. 272/2021).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Coloco em
discussão o Projeto de Lei n. 272/2021.
O Senhor Deputado Nilton Sindpol - Bem, como nós já
usamos a Tribuna hoje para falar sobre esse importante projeto da
professora Lenir, quero, mais uma vez, me manifestar no sentido
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de parabenizar, Lenir, sua sensibilidade, sua iniciativa, seu
engajamento com as questões sociais, que já são características
suas como pessoa e como parlamentar. Então, isso só me enche
mais de orgulho, cada vez mais, com essa sua participação ferrenha
para fazer as coisas realmente acontecerem. Esse projeto vem,
realmente, ao encontro dos anseios dessas famílias que têm essas
pessoas com esses problemas, que têm essas fissuras, as quais são
congênitas, como nós já falamos. E, realmente, esse conjunto de atos
que serão executados pelo Poder Executivo virão ao encontro dos
anseios dessas famílias, desses pacientes, que terão oportunidade
de ter uma vida plena, uma vida sem sofrimento por passar por
constrangimento ou bullying. Então, são dois pontos: ressaltar,
realmente, toda essa importância desse projeto e parabenizar a
minha professora. Beijo no seu coração, Lenir.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues - Muito grata!
Presidente, quero agradecer ao deputado Nilton Sindpol pelas
suas palavras carinhosas e eu não nego, realmente, que fui sua
professora quando o senhor era bem pequenininho. Então, é uma
satisfação estar dividindo esta legislatura com Vossa Excelência.
Agradecer, presidente, a sua sensibilidade por colocar toda a sua
equipe, hoje, à disposição, para dar andamento, e nós estarmos com
representantes das associações aqui no Plenário.
Então, é um projeto de grande relevância para essas
famílias e nós só temos a agradecer.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Para discutir, o
senhor deputado Masamu Eda.
O Senhor Deputado Masamu Eda – Quero destacar,
deputada Lenir, hoje, dia 25 de outubro, é uma data marcante.
Eu tenho o prazer de votar “sim” a esse projeto de lei “sobre o
tratamento terapêutico às mulheres mastectomizadas”. Conheço
amigas de várias famílias que já passaram por essa situação. Então,
hoje, eu me sinto, mais uma vez, agraciado por Deus, por contribuir
com essas mulheres do meu Estado que tanto amo, o Estado que eu
vejo esse crescimento e o seu desenvolvimento. Então, deputada,
parabéns pela sua iniciativa. São 2 projetos significativos porque
já começa o tratamento voltado para crianças com lábios palatinos.
Antigamente, era apenas uma brincadeira quando você brincava,
hoje é bullyng, que afeta psicologicamente essas crianças. Há um
tempo para ser corrigido para que não haja nenhum dano. Parabéns
pela sua iniciativa e aos nobres deputados que votaram “sim” a esse
projeto de grande importância para o Estado de Roraima. Obrigado,
senhor presidente!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – 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 para a votação
Como vota a deputada Catarina Guerra, deputado Chico
Mozart, deputado Dhiego Coelho, deputado Marcelo Cabral,
deputada Thayla Peres, deputado Odilon?
Dou por encerrada a votação. Por 14 votos “sim”, nenhum
voto “não” e nenhuma abstenção, dou por aprovado o Projeto de
Lei n. 272/2021.
Para encerrar a Ordem do Dia, faremos a leitura e votação,
em bloco, das Moções de Aplausos.
Solicito à senhora primeira-secretária que faça a leitura
das Moções de Aplausos n. s 040/2022, 033/2022, 34/2022, 037/2022
e 38/2022.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lidas
as Moções de Aplausos n. s 040/2022, 033/2022, 34/2022, 037/2022
e 38/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão as Moções de Aplausos n. s 042/2022, 033/2022, 34/2022,
037/2022 e 38/2022. Não havendo quem queira discuti-las,
coloco-as em votação. A votação será simbólica: os deputados que
concordam permaneçam como estão.
Dou por aprovadas as Moções de Aplausos n. s 040/2022,
033/2022, 34/2022, 037/2022 e 38/2022.
Solicito à senhora primeira-secretária proceder a leitura
da Moção de Pesar n. 39/2022, de autoria da deputada Lenir
Rodrigues.
A Senhora Primeira-Secretária Catarina Guerra – (Lida
a Moção de Pesar n. 39/2022).
O Senhor Presidente Soldado Sampaio – Coloco em
discussão a Moção de Pesar n. 39/2022. Não havendo quem queira
discuti-la, coloco-a em votação. A votação será simbólica. Os
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deputados que concordam permaneçam como estão.
Dou por aprovado a Moção de Pesar n. 039/2022.
Não havendo mais matéria para a Ordem do Dia, passamos
para o Expediente de Explicações Pessoais.
O Senhor Deputado Gabriel Picanço – Obrigado,
presidente! Só para enfatizar. Ontem, eu tive a honra de estar no
Fórum Sobral Pinto em uma ocasião que estavam sendo empossados
novos defensores públicos. São sete defensores públicos que foram
empossados, reforçando o quadro da Defensoria para prestar serviço
às pessoas, principalmente àquelas que não têm condições para pagar
um advogado particular. Eu fico grato e satisfeito por participar dessa
solenidade, porque é uma solenidade macro para o estado de Roraima,
que dará maiores possibilidades, se Deus quiser, à Defensoria Pública.
E parabenizar o governador Antonio Denarium por ampliar, em
parceria, as Defensorias Públicas em todos os municípios do Estado
de Roraima. É isso que precisamos estar lembrando, enfatizando e
apoiando essas demandas que levarão, digamos assim, cidadania às
pessoas menos favorecidas. Obrigado, deputada Lenir, pela acolhida
de ontem, por estar com Vossa Excelência lá. Fico muito grato.
Parabenizo o Dr. Stélio, o Dr. Oleno e parabenizo o govenador Antonio
Denarium por dar essa oportunidade à Defensoria Pública de ficar,
cada vez mais, próxima da população do Estado de Roraima. Muito
obrigado e bom dia a todos!
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues – Senhor presidente,
quero primeiro agradecer a oportunidade de ter representado esta
Casa na solenidade de ontem, na posse de sete defensores públicos.
Como o deputado Gabriel Picanço falou, realmente, foi uma
solenidade muito linda, diferente e acolhedora. Para vocês terem
uma ideia, cada novo defensor público foi agraciado com um cocar.
O Hino Nacional Brasileiro e o Hino do Estado de Roraima foram
cantados pelo Jânio Tavares. A pajé Vanda entrou com o maruai,
com as orações indígenas. Foi uma solenidade muito bonita, que
está no “defensoriarr”, Instagram da Defensoria Pública. Nós só
temos a agradecer a oportunidade.
Quero dizer que eu apresentei o Requerimento n. 77/2022,
pedindo que coloque em pauta na Ordem do Dia de hoje o Projeto de
Lei n. 304, em homenagem ao Outubro Rosa. É um projeto de minha
autoria, que dispõe sobre a prioridade de exames de mamografia em
mulheres de 40 a 70 anos e com histórico familiar de câncer de mama
ou nódulos, em toda a rede de saúde pública e privada no âmbito
do Estado de Roraima. Quero solicitar a Vossa Excelência que
ainda este mês nós colocássemos em votação esse projeto, por nós
estarmos no Outubro Rosa. Nós agradecemos, também, por nosso
prédio da Assembleia Legislativa estar cor-de-rosa para lembrar que
as mulheres devem fazer os seus exames este mês. Não só fazermos
as campanhas, falar do assunto, mas que cada mulher possa realizar
seus exames agora, no mês de outubro. Então, quero parabenizar
toda a equipe da Superintendência Geral da Casa que providenciou
esse alerta às mulheres, lembrando dos exames este mês.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros- Nós tivemos
nesta semana, nesse último final de semana, mais uma vez, morte em
balneário. Eu sei que isso, não conheço a história, se foi descuido
de alguém, se foi falta de cuidado de alguém, mas temos tido muitos
casos em Roraima, porque nós temos um Estado onde o lazer é
muito voltado para os banhos, rios e lagos. E eu vi nas redes sociais
comentários, dizendo que necessitava de lei para que os balneários
pudessem ter um cuidado maior com relação à presença de salvavidas. Eu queria informar que nós temos a Lei 1522, de 18/10/2021,
que o obriga a permanência de salva-vidas em balneários, praias,
lagos, lagoas, cachoeiras e rios, nas condições que a lei estabelece.
Diz que é preciso que esses salva-vidas sejam habilitados pelo
Corpo de Bombeiros. E, autorizado, é lei. Eles são obrigados a
manter salva-vidas durante todo o período de funcionamento, em
qualquer estabelecimento que explora atividade turística, atividade
de alimentação, entretenimento em balneários, praias, lagos lagoas,
cachoeiras, rios, cujos acessos sejam facilitados ou que estejam
próximo às margens em até 150 metros. Eles ficam obrigados em
manter salva-vidas, durante o período de funcionamento. Então, é
a Lei 1522, de 18/10/2021, de autoria nossa e já é lei desde esse
tempo. Estou falando isso porque vi a reclamação da necessidade
de que houvesse leis no Estado de Roraima com relação a esse fato.
Obrigado, senhor presidente!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- E, não havendo
mais quem queira fazer uso das Explicações Pessoais, eu só quero
compartilhar com os senhores deputados que acabamos de publicar
no grupo dos deputados no WhatsApp, atendendo a deputada
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professora Lenir, a campanha do Poder Legislativo “Outubro
Rosa”, campanha de prevenção ao câncer. Eu solicito aos senhores
deputados, por gentileza, que compartilhem esse vídeo em nome do
Poder Legislativo, junto às suas bases, junto aos seus grupos, junto
aos seus eleitores, da importância que é a campanha de prevenção.
Determino à Superintendência Legislativa que inclua na
Ordem do Dia da próxima Sessão o Projeto de Lei n. 304/202, de
autoria da deputada professora Lenir.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros - Pela ordem,
senhor presidente. Só para solicitar, visto que se encontra na
Superintendência Legislativa, o Projeto de Lei n. 242/2021,
também, para inclusão na Ordem do Dia. Obrigada!
O Senhor Presidente Soldado Sampaio - Solicito a
inclusão do Projeto de Lei 242/2021 na Ordem do Dia da próxima
Sessão, requerido pela deputada Aurelina Medeiros.
Comunico aos senhores deputados aqui presentes que,
a partir da próxima semana, retomaremos às sessões ordinárias
nas terças, quartas e quintas-feiras, conforme estabelecido no
Regimento, posto que o Ato da Mesa da Diretora que suspendeu
as sessões ordinárias às quartas e quintas-feiras já perdeu a
vigência. Então, a partir da próxima semana, as sessões retornarão
normalmente às terças, quartas e quintas-feiras.
A Senhora Deputada Lenir Rodrigues- Senhor presidente,
serão presenciais?
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Presenciais e
virtuais.
A Senhora Deputada Aurelina Medeiros- Senhor
presidente, eu gostaria de fazer também uma solicitação. Existem
projetos de vários deputados ou de autoria dos poderes, que é
necessária uma discussão. Muitas vezes, o projeto, por um erro, um
vício, ele pode retornar à origem para uma correção, e o Sapl não
permite isso basicamente. Eu acho que a Comissão de Constituição
e Justiça é a peneira da Assembleia, é o primeiro passo. Então, eu
acho que a nossa Comissão de Constituição e Justiça, como ela cuida
de constitucionalidade, da legalidade do projeto, até para ele ir para
frente para outras comissões, para ele retornar para a origem para
uma correção ou outra, para um esclarecimento maior sobre o projeto
que está sendo apresentado, se faz necessário que a Comissão de
Constituição Justiça também tenha, uma vez por semana, ou de quinze
em quinze dias, reuniões presenciais para essa discussão inicial dos
nossos projetos. Nós estamos perdendo muito, estamos deixando
passar projetos que necessitam serem aperfeiçoados na discussão
da Comissão. Então, aproveitar essa volta para que a gente possa
estabelecer isso, que ela possa se reunir. O Sapl é um instrumento
espetacular, sabemos disso, mas limita a discussão dos projetos
quanto à constitucionalidade. E, até muitas vezes um aproveitamento
de projetos que são importantes para o estado de Roraima.
O Senhor Presidente Soldado Sampaio- Acato o
requerimento da deputada Aurelina Medeiros. Solicito à presidência
da CCJ que faça, de fato, essa peneira nos projetos de lei que
tramitam no âmbito da CCJ, para que tenham um parecer pela
constitucionalidade ou qualquer outro deputado possa requerer
a reunião presencial dessas matérias, caso haja algum tipo de
divergência. Isso já está previsto, deputada Aurelina, no nosso
Regimento. Aquele projeto que o deputado entender que merece ter
discussão presencial, ele, automaticamente, independente de voto,
ele tem que ir para a CCJ ou para a comissão afim. Cabe à CCJ fazer
uma discussão, mais aprofundada das matérias que lá tramitam.
Antes de encerrar a Sessão, quero parabenizar e lembrar o
aniversariante do dia, que é o senhor Sólon, nosso policial militar.
Obrigado e parabéns pela data especial! Muita saúde, muita paz
para você e sua família, Sólon. Parabéns, completando 34 anos só
de Assembleia, 68 anos de experiência. Parabéns, meu amigo!
E, mais uma vez, agradecer e registrar a presença do nosso
Péricles aqui presente. Péricles foi o nosso primeiro mestre de cerimônias
do Poder Legislativo em 1991. Obrigado pela presença. Esta Casa também
é sua. Obrigado pela contribuição dada ao Poder Legislativo.
E, não havendo mais nada a tratar, às doze horas e onze
minutos, dou por encerrada a sessão e convoco outra para o dia
primeiro de novembro, à hora regimental.
Registraram presença no painel as senhoras deputadas
e os senhores deputados: Aurelina Medeiros, Catarina Guerra,
Chico Mozart, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, Eder Lourinho,
Evangelista Siqueira, Gabriel Picanço, George Melo, J. Lopes,
Lenir Rodrigues, Marcelo Cabral, Masamu Eda, Nilton Sindpol,
Odilon, Renato Silva, Soldado Sampaio e Tayla Peres.
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SUPERINTENDÊNCIA ADMINISTRATIVA
ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0301/2021
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retifica a Resolução nº 0301/2021 publicada no diário da
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Edição nº 3524 de 26 de
agosto de 2021.
Onde lê-se: -Roberval Marques Andrade Sousa.
Leia-se: -Rodeval Marques Andrade Sousa.
Palácio Antônio Martins, 11 de novembro de 2022.
Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente-Geral
Matrícula n° 27012 / ALE/RR
ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0528/2022
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 0528/2022 publicada no diário da
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Edição nº 3806 de 03 de
novembro de 2022.
Onde lê-se: Autorizar o afastamento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Marcelo Mota de Macedo, com destino a Cidade de
Florianópolis-SC, saindo no dia 12.11.2022 com retorno no dia 20.11.2022,
para tratar de assuntos relevantes para o Estado de Roraima.
Leia-se: Autorizar o afastamento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Marcelo Mota de Macedo, com destino a Cidade de
Florianópolis-SC, saindo no dia 12.11.2022 com retorno no dia 21.11.2022,
para tratar de assuntos relevantes para o Estado de Roraima.
Palácio Antônio Martins, 11 de novembro de 2022.
Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente-Geral
Matrícula n° 27012 / ALE/RR
ERRATA DA RESOLUÇÃO Nº 0566/2022
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
Retificar a Resolução nº 0566/2022 publicada no diário da
Assembleia Legislativa do Estado de Roraima, Edição nº 3809 de 08 de
novembro de 2022.
Onde lê-se: Autorizar o afastamento dos Servidores abaixo,
com destino a cidade de Aracaju – SE, saindo no dia 17.11.2022 e
retornando dia 22.11.2022, para realizar uma visita técnica à Assembleia
Legislativa do Estado de Sergipe.
SERVIDOR:

MATRÍCULA:

GISLEY DA SILVA FERREIRA

25791

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

25373

THIAGO MELO BARRETO

25763

VEVIAN MARITANIA DOS REIS FERREIRA

19829

Leia-se: Autorizar o afastamento dos Servidores abaixo, com
destino a cidade de Aracaju – SE, saindo no dia 17.11.2022 e retornando
dia 22.11.2022, para realizar uma visita técnica à Assembleia Legislativa
do Estado de Sergipe.
SERVIDOR:

MATRÍCULA:

MARCELO DE OLIVEIRA RODRIGUES

25373

THIAGO MELO BARRETO

25763

Palácio Antônio Martins, 11 de novembro de 2022.
Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente-Geral
Matrícula n° 27012 / ALE/RR

RESOLUÇÃO Nº 0577/2022
A Superintendência Geral da Assembleia Legislativa do Estado
de Roraima, no uso de suas atribuições regimentais.
RESOLVE
Art.1º Autorizar o afastamento da Servidora Ana Cristina
Araujo Soares Macedo, Matrícula nº 28224, com destino a cidade de
São Paulo - SP, saindo dia 11.11.2022 com retorno dia 17.11.2022, para
participar de uma vista a comissão de Minas e Energia ALE/SP.
Art. 2º Esta resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 10 de novembro de 2022.
Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente-Geral
Matrícula n° 27012 / ALE/RR
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SUPERINTENDÊNCIA FINANCEIRA
PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO – OUTUBRO/2022
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I)

R$ (reais)1,00

PREVISÃO ANUAL

RECEITAS

ATUALIZADA
(a)

INICIAL

SALDO A
REALIZAR

RECEITAS REALIZADAS
No Bimestre
(b)

% (b/a)

RECEITAS CORRENTES

-

-

-

TRANFERÊNCIAS CORRENTES

-

-

-

Transferências Intragovernamentais

-

-

-

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-

-

-

Transferências Intragovernamentais

-

-

-

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

-

-

-

Até o bimestre (c)

% (c/a)
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

(a-c)

-

-

-

-

-

-

-

-

314.564.836,64

DÉFICIT (II)
TOTAL (I) + (II)

-

-

-

314.564.836,64

-

-

-

NOTA: O déficit justifica-se em decorrência do Poder Legislativo não possuir Receita Orçamentária, e sim transferências recebidas a título de Duodécimo e rendimentos financeiros
que até o período montaram em R$ 295.275.664,34 com uma previsão anual de R$ 330.451.684,00 mais os rendimentos com aplicações financeiras.
Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

Orlando Vagno de Jesus Santos

Perla Cristina Nunes Perruci

Erisvaldo dos Santos Costa

Superintendente Geral

Superintendente Financeira

Controlador Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO – OUTUBRO/2022
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I)

DOTAÇÃO ANUAL

R$ (reais)1,00

DESPESAS EMPENHADAS

DESPESAS
INICIAL
DESP. CORRENTES
Pessoal/Enc. Sociais

ATUALIZADA No Bimestre Até o Bimestre

(d)

(e)

270.692.749,00
129.705.935,00

321.218.670,00
133.905.935,00

Juros e Enc. da Dívida

100.000,00

350.000,00

Outras Desp. Correntes

140.886.814,00

186.962.735,00

DESP. DE CAPITAL
Investimentos

28.758.935,00
25.480.935,00

9.233.014,00
5.955.014,00

Inversões Financeiras

-

Amortização da Dívida

-

(f)
1.797.114,08 309.245.719,86
284.364,53 128.651.600,23
-

350.000,00

1.512.749,55 180.244.119,63
308.495,06
308.495,06
-

5.319.116,78
2.041.116,78
-

299.451.684,00

330.451.684,00

2.105.609,14 314.564.836,64

TOTAL (I) + (II)
299.451.684,00 330.451.684,00
Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

2.105.609,14 314.564.836,64

SUPERÁVIT (II)

Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente Geral

(h)

-

76.178,39

3.278.000,00

257.086,33

6.718.615,37 34.791.149,88 151.979.596,32
3.913.897,22
3.913.897,22

741.655,64
211.350,00

-

3.749.454,93
1.081.454,94

-

-

530.305,64

2.667.999,99

15.886.847,36

60.231.430,07 275.340.678,41

15.886.847,36

60.231.430,07 275.340.678,41

-

-

Perla Cristina Nunes Perruci
Superintendente Financeira

SALDO

DESPESAS
PAGAS ATÉ
O BIMESTRE

ESCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(i)= (e-h)

(j)

(k)

Até o Bimestre

11.972.950,14 59.489.774,43 271.591.223,48
5.254.334,77 24.622.446,16 119.354.540,83

-

3.278.000,00

DAS

-

No Bimestre
(g)=(e-f)

3.278.000,00

SUBTOTAL
DESPESAS (I)

DESPESAS LIQUIDADAS

SALDO

49.627.446,52 271.513.572,14
14.551.394,17 119.300.063,17
92.913,67

-

257.086,33

-

34.983.138,68 151.956.422,64

-

5.483.559,07
4.873.559,06
-

3.749.454,93
1.081.454,94
-

610.000,01

2.667.999,99

55.111.005,59 275.263.027,07

-

-

55.111.005,59 275.263.027,07

Erisvaldo dos Santos Costa
Controlador Geral ALE/RR

-
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BOA VISTA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO – OUTUBRO/2022
RREO - Anexo II (LRF, Art.52, inciso II, alínea 'c' )

R$ (reais)1,00

DOTAÇÃO
DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA

DESPESAS EMPENHADAS

FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO

Até o
Bimestre

No Bimestre

LEGISLATIVA
Ação Legislativa

SALDO

DESPESAS LIQUIDADAS

%

SALDO

Até o
Bimestre

No Bimestre

%

ESCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS

(b / total
(d / total
(a)
(b)
c = (a-b)
(d)
e = (a-d)
de b)
de d)
299.451.684,00 330.451.684,00 2.105.609,14 314.564.836,64 100,00 15.886.847,36 60.231.430,07 275.340.678,41 100,00 55.111.005,59
299.451.684,00 330.451.684,00 2.105.609,14 314.564.836,64 100,00 15.886.847,36 60.231.430,07 275.340.678,41 100,00 55.111.005,59

TOTAL
299.451.684,00 330.451.684,00 2.105.609,14 314.564.836,64
Fontes:THEMA e FIPLAN – Gerência de Contabilidade/ALE

Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente Geral

100,00 15.886.847,36 60.231.430,07 275.340.678,41

-

100,00 55.111.005,59

Perla Cristina Nunes Perruci
Superintendente Financeira

-

Erisvaldo dos Santos Costa
Controlador Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO/2022
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I)

RECEITAS

R$ (reais)1,00

PREVISÃO ANUAL
INICIAL

RECEITAS CORRENTES
Transferências Correntes
Receitas Patrimoniais

380.081,00
354.600,00

SALDO A
REALIZAR

RECEITAS REALIZADAS

ATUALIZADA
(a)
380.081,00
-

No Bimestre
(b)
96.452,70
-

354.600,00

% (b/a)
25,38
-

54.621,63

419.574,59
-

15,40

(a-c)

110,39 -

130.694,36

25.481,00

25.481,00

-

-

RECEITAS DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

TRANSFERÊNCIAS DE CAPITAL

-

-

-

-

-

-

-

380.081,00

380.081,00

96.452,70

-

63,14

223.905,64

39.493,59

Outras Receitas Patrimoniais

41.831,07

-

% (c/a)

Receita de Serviços

SUBTOTAL DAS RECEITAS (I)

-

Até o bimestre (c)

-

-

195.668,95

25,38

419.574,59

-

25.481,00
-

195.668,95

110,39 -

39.493,59

110,39 -

39.493,59

-

DÉFICIT (II)
TOTAL (I) + (II)

380.081,00

380.081,00

96.452,70

25,38

419.574,59

Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de
Contabilidade/ALE

Orlando Vagno de Jesus Santos

Perla Cristina Nunes Perruci

Erisvaldo dos Santos Costa

Superintendente Geral

Superintendente Financeira

Controlador Geral ALE/RR

DIÁRIO DA ALE/RR ED. Nº 3813

BOA VISTA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
BALANÇO ORÇAMENTÁRIO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO/2022
RREO - ANEXO I (LRF, Art. 52, Inciso I, alíneas "a" e "b" do Inciso II e §1º - Anexo I)

DOTAÇÃO ANUAL
DESPESAS
INICIAL

DESPESAS
EMPENHADAS

ATUALIZADA No Bimestre

(d)
320.000,00
320.000,00

(e)
320.000,00
320.000,00

-

DESP. DE CAPITAL
Investimentos
Obras e Instalações

60.081,00
60.081,00
-

60.081,00
60.081,00
-

-

Equip. e Mat. Permanente

60.081,00

60.081,00

DESP. CORRENTES
Pessoal/Encargos Sociais
Outras Despesas Correntes

Desp. de Exerc. Anteriores
SUBTOTAL
DESPESAS (I)

DAS

380.081,00

-

R$ (reais)1,00

SALDO

Até o
Bimestre
(f)
6.000,00
6.000,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Até o
Bimestre
(h)
27,11
27,11

No Bimestre
(g)=(e-f)
314.000,00
314.000,00

-

-

60.081,00
60.081,00
-

-

-

-

60.081,00

-

-

-

DESPESAS ESCRITAS EM
PAGAS ATÉ
RESTOS A
O
PAGAR NÃO
BIMESTRE PROCESSADOS

SALDO

(i) = (e-h)
319.972,89
319.972,89

(j)

-

60.081,00
60.081,00
-

-

-

-

-

60.081,00

-

-

-

-

-

-

-

(k)
-

27,11
27,11

380.081,00

-

6.000,00

374.081,00

-

27,11

380.053,89

27,11

-

SUPERÁVIT (II)
TOTAL (I) + (II)
380.081,00
380.081,00
Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE

-

413.574,59
419.574,59

374.081,00

-

419.547,48
419.574,59

380.053,89

419.547,48
419.574,59

-

Orlando Vagno de Jesus Santos

Perla Cristina Nunes Perruci

Erisvaldo dos Santos Costa

Superintendente Geral

Superintendente Financeira

Controlador Geral ALE/RR

PODER LEGISLATIVO
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RORAIMA
FUNDO ESPECIAL DO PODER LEGISLATIVO - FUNESPLE
RELATÓRIO RESUMIDO DA EXECUÇÃO ORÇAMENTÁRIA
DEMONSTRATIVO DA EXECUÇÃO DAS DESPESAS POR FUNÇÃO/SUBFUNÇÃO
ORÇAMENTO FISCAL E DA SEGURIDADE SOCIAL
JANEIRO A DEZEMBRO: 2022 / BIMESTRE: SETEMBRO - OUTUBRO/2022
RREO - Anexo II (LRG, Art.52, inciso II, alínea 'c' )

R$ (reais)1,00

DOTAÇÃO DOTAÇÃO
INICIAL ATUALIZADA
GUNÇÃO/SUBGUNÇÃO

DESPESAS EMPENHADAS
No
Até o
Bimestre Bimestre

(a)

(b)

380.081,00
380.081,00

-

6.000,00
6.000,00

TOTAL
380.081,00
380.081,00
Fontes:THEMA e FIPLAN –Gerência de Contabilidade/ALE

-

6.000,00

100,00

380.081,00
380.081,00

Orlando Vagno de Jesus Santos
Superintendente Geral

DESPESAS LIQUIDADAS
No
Bimestre

%
374.081,00
-

LEGISLATIVA
Ação Legislativa

SALDO

Até o
Bimestre

%

374.081,00
374.081,00

-

(d / total
de d)
27,11
27,11
-

374.081,00

-

27,11

c = (a-b)

Perla Cristina Nunes Perruci
Superintendente Financeira

SALDO

(d)

100,00

ESCRITAS EM
RESTOS A
PAGAR NÃO
PROCESSADOS

e = (a-d)
380.053,89
380.053,89

-

380.053,89

-

Erisvaldo dos Santos Costa
Controlador Geral ALE/RR
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SUPERINTENDÊNCIA DE GESTÃO DE PESSOAS
RESOLUÇÃO Nº 8266/2022-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 o usufruto das férias ao(a) servidor(a)
FRANCISCO DAS CHAGAS DO NASCIMENTO DOURADO, matrícula:
18935, no período de 04/10/2022 a 18/10/2022, referente ao exercício de 2021.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação,
produzindo efeito a contar de 04/10/2022.
Palácio Antônio Martins, 16 de novembro de 2022.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362
RESOLUÇÃO Nº 8267/2022-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 o usufruto das férias ao(a) servidor(a)
KATIANNE DE SOUZA BIZARRIAS VIDAL, matrícula: 17012, no
período de 21/11/2022 a 20/12/2022, referente ao exercício de 2022.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de novembro de 2022.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362

BOA VISTA, 16 DE NOVEMBRO DE 2022

RESOLUÇÃO Nº 8268/2022-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 o usufruto das férias ao(a) servidor(a)
MARIA ILDANEIDE VASCONCELOS, matrícula: 27239, no período
de 16/11/2022 a 25/12/2022, referente ao período aquisitivo de
2021/2022.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de novembro de 2022.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362
RESOLUÇÃO Nº 8269/2022-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 o usufruto das férias ao(a) servidor(a)
FILIPE WILSON LIMA SILVA, matrícula: 27094, no período
de 21/11/2022 a 20/12/2022, referente ao período aquisitivo de
2021/2022.
Art. 2º Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Palácio Antônio Martins, 16 de novembro de 2022.
CLAUDEMÍ ALVES DE SOUSA E SOUSA
Superintendente de Gestão de Pessoas
Matrícula: 29362

