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MESA DIRETORA

RESOLUÇÃO Nº 098/2021-MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Jose Francisco da Silva, CPF: 056.644.194-

23 classificado em 3º lugar, no Concurso Público homologado pela 
Edital nº 001, publicado no DOALE nº 2899-A, de 27 de dezembro 
de 2018 para exercer o cargo de Contador – ALE/NS, integrante do 
Quadro Efetivo de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.

Art. 2º - Esta Resolução surte efeitos a partir de 23 de setembro 
de 2021.

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2021.
Deputado SOLDADO SAMPAIO 

Presidente
Deputado JEFERSON ALVES

1º Secretário
Deputada AURELINA MEDEIROS

2ª Secretária

RESOLUÇÃO Nº 099/2021-MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

RESOLVE:
Art. 1º  - Nomear Amanda Hanna Bamberg Ribeiro, 

CPF: 996.503.392-72 classificada em 21º lugar, no Concurso 
Público homologado pela Edital nº 001, publicado no DOALE 
nº 2899-A, de 27 de dezembro de 2018 para exercer o cargo 
de Assistente Legislativo – ALE/NM, integrante do Quadro 
Efetivo de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.

Art. 2º - Esta Resolução surte efeitos a partir de 23 de setembro 
de 2021.

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2021.
Deputado SOLDADO SAMPAIO 

Presidente
Deputado JEFERSON ALVES

1º Secretário
Deputada AURELINA MEDEIROS

2ª Secretária

RESOLUÇÃO Nº 0100/2021-MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

RESOLVE:
Art. 1º  - Nomear Flavianne Fontinele de 

Albuquerque, CPF: 016.819.992-00 classificada em 22º lugar, 
no Concurso Público homologado pela Edital nº 001, publicado 
no DOALE nº 2899-A, de 27 de dezembro de 2018 para exercer 
o cargo de Assistente Legislativo – ALE/NM, integrante do 
Quadro Efetivo de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado 
de Roraima.

Art. 2º - Esta Resolução surte efeitos a partir de 23 de setembro 
de 2021.

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2021.
Deputado SOLDADO SAMPAIO 

Presidente
Deputado JEFERSON ALVES

1º Secretário
Deputada AURELINA MEDEIROS

2ª Secretária

RESOLUÇÃO Nº 0101/2021-MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,
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Art. 1º A política de prevenção das ISTs (Infecções Sexualmente 
Transmissíveis), HIV (Vírus de Imunodeficiência) e AIDS (Síndrome de 
Imunodeficiência Adquirida) entre jovens e adolescentes em ambiente 
escolar ou institucional será disciplinada por esta lei.

Art. 2º A presente lei institui um processo permanente de 
abordagens socioeducativas com jovens e adolescentes, em ambientes 
escolares ou institucionais, visando à prevenção de IST/HIV/AIDS, 
através de oficinas temáticas, debates e dinâmicas diversas, como forma 
de evidenciar a importância da reflexão e responsabilidade no momento da 
iniciação sexual. 

Art. 3º Constituem objetivos específicos da política de proteção 
de IST/HIV/AIDS com jovens e adolescentes: 

I – articular as políticas públicas locais; 
II – realizar articulação entre os serviços de atenção básica 

e comunidade, principalmente as escolas, para potencializar as ações de 
prevenção para adolescentes e jovens, trabalhando de forma integrada e 
contínua;

III – ampliar o acesso aos preservativos criando pontos de 
distribuição de insumos nas comunidades que serão denominados Estações 
de Prevenção; 

IV – ampliar o acesso aos insumos de prevenção e a informações 
de prevenção combinada nas escolas e outros pontos de sociabilidade de 
populações vulneráveis;

V – levar a reflexão de questões como diversidade sexual, 
homofobia, preconceito, racismo e violência para o cotidiano dos jovens, 
profissionais de saúde e comunidade em geral; 

VI – envolver a comunidade na prevenção de IST/HIV/AIDS; 
VII – diminuir os casos de IST/HIV/AIDS entre adolescentes 

e jovens; 
VIII – diminuir os casos de infecção por HIV/AIDS e gravidez 

na adolescência entre adolescentes e jovens; 
IX – ampliar o acesso à informação da vacina do HPV (Human 

Papiloima Virus) aos adolescentes e jovens; 
X – ampliar o acesso à informação através da interação digital; 
XI – desenvolver ações de prevenção e combate à IST, HIV e 

AIDS, estimulando os jovens e adolescentes nas práticas educativas através 
da educação sexual.

Art. 4º Serão desenvolvidas as seguintes atividades: 
I – definir, em conjunto com os Municípios, os territórios onde 

a presente política será implantada, ampliando-os gradativamente, até que 
atinjam sua totalidade; 

II – mapear as escolas estaduais do território; 
III – mapear os serviços de saúde, em especial, as Unidades 

Básicas de Saúde, localizadas no território; 
IV – mapear os pontos de concentração de jovens e adolescentes 

do território; 
V – elaborar uma agenda local para implantação da presente 

estratégia; 
VI – criar espaços de discussão e análise com os alunos das 

escolas mapeadas ou jovens e adolescentes da comunidade sobre orientação 
e prevenção de IST/HIV/AIDS, por meio da realização de oficinas de 
prevenção;

VII – orientar professores, pais de alunos, familiares ou 
responsáveis legais através de cursos e reuniões; 

VIII – identificar pontos próximos aos locais de concentração de 
jovens e adolescentes, que possam distribuir informações sobre IST/HIV/
AIDS e distribuir preservativos, que serão identificados como Estação de 
Prevenção; 

IX – construir a logística de abastecimento e distribuição 
permanente de preservativos nas Estações de Prevenção; 

X – disponibilizar a divulgação da orientação e formas de 
prevenção de IST/HIV/AIDS em mídias sociais; 

XI – garantir a informação a respeito da PEP (profilaxia pós-
exposição sexual), PREP (profilaxia pré-exposição sexual), circuncisão, 
diálogo de pares e outras formas de prevenção combinada; 

XII – implantar, junto a comunidades e escolas públicas, o 
Dezembro Vermelho de Luta contra a AIDS; 

XIII – desenvolver ações de prevenção e informação sobre as 
hepatites virais, garantindo a todos o direito à testagem e vacinação; 

XIV – implantar, junto a comunidades e escolas públicas, o 
Julho Amarelo de Luta contra as Hepatites Virais. 

§ 1º Outras ações poderão ser elaboradas para cumprimento dos 
objetivos dispostos no artigo anterior. 

§ 2º As ações previstas nesta lei poderão ser coordenadas 
pela Secretaria Estadual da Saúde em parceria com a Secretaria Estadual 
da Educação e suas unidades escolares, que ficam autorizadas a buscar 

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Eduarda Silva dos Santos, CPF: 031.814.452-

23 classificada em 24º lugar, no Concurso Público homologado pela Edital 
nº 001, publicado no DOALE nº 2899-A, de 27 de dezembro de 2018 
para exercer o cargo de Assistente Legislativo – ALE/NM, integrante 
do Quadro Efetivo de Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de 
Roraima.

Art. 2º - Esta Resolução surte efeitos a partir de 23 de setembro 
de 2021.

Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2021.
Deputado SOLDADO SAMPAIO 

Presidente
Deputado JEFERSON ALVES

1º Secretário
Deputada AURELINA MEDEIROS

2ª Secretária

RESOLUÇÃO Nº 0102/2021-MD
A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA, no uso de suas atribuições regimentais, de 
conformidade com a Resolução 09/2011 e artigo 10 da Lei Complementar 
Estadual nº 053, de 31 de dezembro de 2001,

RESOLVE:
Art. 1º - Nomear Adrielly Dos Santos Nascimento, CPF: 

027.342.442-41 classificada em 25º lugar, no Concurso Público 
homologado pela Edital nº 001, publicado no DOALE nº 2899-A, de 27 de 
dezembro de 2018 para exercer o cargo de Assistente Legislativo – ALE/
NM, integrante do Quadro Efetivo de Pessoal da Assembleia Legislativa 
do Estado de Roraima.

Art. 2º - Esta Resolução surte efeitos a partir de 23 de setembro de 2021.
Palácio Antônio Martins, 23 de setembro de 2021.

Deputado SOLDADO SAMPAIO 
Presidente

Deputado JEFERSON ALVES
1º Secretário

Deputada AURELINA MEDEIROS
2ª Secretária

SUPERINTENDÊNCIA LEGISLATIVA

AUTÓGRAFOS - PROJETO DE LEI
AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N. 161/2019

Obriga a permanência de salva-vidas 
em balneários, praias, lagos, lagoas, 
cachoeiras e rios nas condições que 
estabelece.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA aprova: 

Art. 1º Os estabelecimentos que explorem atividades turísticas, 
de alimentação, entretenimento em balneários, praias, lagos, lagoas, 
cachoeiras e rios cujos acessos sejam facilitados ou que estejam próximos 
as suas margens em até 150 (cento e cinquenta) metros ficam obrigados a 
manter salva-vidas durantes o período de funcionamento. 

Art. 2º O salva-vidas que se refere o Art. 1º desta lei deve ser 
habilitado profissionalmente e autorizado pelo Corpo de Bombeiros Militar 
do Estado de Roraima. 

Art. 3º A inobservância do disposto nesta lei acarretará ao 
infrator, sem prejuízo das sanções cíveis e criminais, a notificação para 
regularização no prazo de 5 (cinco) a 30 (trinta) dias.

Art. 4º Esta lei entrará em vigor na data de sua publicação, 
ficando revogadas as disposições contrárias.

Palácio Antônio Martins, 21 de setembro de 2021.
Deputado Estadual SOLDADO SAMPAIO

Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputado Estadual JEFERSON ALVES

1º Secretário da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima
Deputada Estadual AURELINA MEDEIROS

2ª Secretária da Assembleia Legislativa do Estado de Roraima

AUTÓGRAFO DO PROJETO DE LEI N. 081/2020
Dispõe sobre a política de prevenção 
de IST/HIV/AIDS entre jovens e 
adolescentes.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 
RORAIMA aprova:


