
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 

VIGÉSIMA NONA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

QUINQUAGÉSIMO SEXTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA 

DO ESTADO DE RORAIMA 

 

Às nove horas e cinquenta e um minutos do dia dezoito de dezembro 

de dois mil e dezoito, no Plenário desta Casa Legislativa, deu-se a 

segunda milésima septingentésima vigésima nona Sessão Ordinária do 

quinquagésimo sexto período legislativo da sétima legislatura da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O Senhor Presidente 

em exercício, Deputado Coronel Chagas, convidou os Senhores 

Deputados Gabriel Picanço e Izaías Maia para atuarem como 

Primeiro e Segundo-Secretários ad hoc, respectivamente. Em seguida, 

solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a verificação de quórum. 

Havendo quórum regimental, sob a proteção de Deus e em nome do 

povo roraimense, o Senhor Presidente declarou aberta a Sessão, 

solicitando ao Senhor Segundo-Secretário a leitura da Ata da Sessão 

anterior, que foi lida e aprovada na íntegra. Continuando, solicitou ao 

Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Expediente. RECEBIDO DO 

MINISTÉRIO PÚBLICO: Ofício nº 155, de 13/12/18, da 

Promotoria de Justiça de Defesa do Meio Ambiente – 1ª Titularidade, 

solicitando cópia do Projeto de Lei que trata sobre reposição florestal 

no estado de Roraima, aprovado por esta Casa em 11 de dezembro do 

corrente ano. RECEBIDO DO TRIBUNAL DE CONTAS: Ofício nº 



239, de 14/12/18, do Conselheiro-Presidente do TCERR, 

encaminhando para apreciação o Projeto de Lei Ordinária nº 089/18, 

que “dispõe sobre o Quadro de Pessoal e o Plano de Cargos, Carreiras 

e Remuneração do Tribunal de Contas do Estado de Roraima e dá 

outras providências. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: Indicação 

nº 359, de 12/12/18, do Deputado Marcelo Cabral, encaminhando à 

Defensora Pública-Geral do Estado de Roraima, para criação de 

Escritório de Atendimento da Defensoria Pública do Estado de 

Roraima, no município de Amajari-RR; Memorando nº 82, de 

12/12/18, da Deputada Angela Águida Portella, informando sua 

ausência na sessão plenária do dia 12 de dezembro do corrente ano; 

Memorando nº 053, de 13/12/18, do Deputado Jorge Everton, 

justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 12 e 13 de 

dezembro do corrente ano; Memorando nº 83, de 13/12/18, da 

Deputada Angela Águida Portella, informando sua ausência na sessão 

plenária do dia 13 de dezembro do corrente ano; Memorando nº 118, 

de 13/12/18, do Deputado Mecias de Jesus, justificando sua ausência 

nas sessões plenárias dos dias 16, 17, 18, 25, 30 e 31 de outubro do 

corrente ano; Memorando nº 119, de 13/12/18, do Deputado Mecias 

de Jesus, justificando sua ausência nas sessões plenárias dos dias 1º, 

06, 07, 08, 14, 27, 28 e 29 de novembro do corrente ano; Memorando 

nº 120, de 13/12/18, do Deputado Mecias de Jesus, justificando sua 

ausência nas sessões plenárias dos dias 04, 05, 06 e 13 de dezembro 

do corrente ano; Memorando nº 097, de 14/12/18, do Deputado Naldo 

da Loteria, justificando sua ausência na sessão plenária do dia 13 de 



dezembro do corrente ano; Memorando nº 094, de 14/12/18, do 

Deputado Marcelo Cabral, justificando sua ausência na sessão 

plenária do dia 13 de dezembro do corrente ano. GRANDE 

EXPEDIENTE: Não houve. ORDEM DO DIA: O Senhor 

Presidente anunciou para a pauta da Ordem do Dia a discussão e 

votação, em turno único, das seguintes proposições: Projeto de Lei nº 

133/17, que “dispõe sobre a proibição de exposição artística ou 

cultural com teor pornográfico, em espaço público, no âmbito do 

Estado de Roraima”, de autoria do Deputado Jalser Renier; Projeto de 

Lei nº 137/17, que “estabelece a equiparação dos portadores de 

doença renal crônica com os direitos das pessoas portadoras de 

necessidades especiais em relação à acessibilidade e oportunidades 

com referência ao percentual legal de vagas reservadas para pessoas 

com deficiência no estado de Roraima”, de autoria do Deputado 

Valdenir Ferreira; Projeto de Lei nº 152/17, que “autoriza a 

contratação de percentual mínimo de trabalhadores idosos nos quadros 

funcionais de empresas privadas no estado de Roraima”, de autoria da 

Deputada Aurelina Medeiros; e Projeto de Decreto Legislativo nº 

034/18, que “aprova o nome do Senhor Diogo Novaes Fortes, 

indicado para exercer o cargo de Procurador-Geral de Contas do 

Ministério Público de Contas do Estado de Roraima”, de autoria da 

Comissão Especial Externa criada pela Resolução nº 018/18. Em 

seguida, o Senhor Presidente informou que, por falta de quórum 

regimental para análise das matérias, a pauta da Ordem do Dia foi 

transferida para a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: 



Não houve. E, não havendo mais nada a tratar, às ??? horas e ??? 

minutos, o Senhor Presidente encerrou a Sessão e convocou outra para 

o dia 19 de dezembro, à hora regimental. Estavam presentes durante a 

Ordem do Dia os Senhores Deputados: Coronel Chagas, Gabriel 

Picanço e Izaías Maia. Registraram presença, no painel, os Senhores 

Deputados: Angela Águida Portella, Coronel Chagas, Evangelista 

Siqueira, Gabriel Picanço, Izaías Maia, Lenir Rodrigues e Zé 

Reinaldo. 

 


