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ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 

TRIGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DO QUINQUAGÉSIMO 

SEXTO PERÍODO LEGISLATIVO DA SÉTIMA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

 

Às dez horas e vinte e seis minutos do dia dezenove de dezembro de 

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

segunda milésima septingentésima trigésima Sessão Ordinária do 

quinquagésimo sexto período legislativo da sétima legislatura da 

Assembleia Legislativa do Estado de Roraima. O Senhor Presidente, 

Deputado Jalser Renier, convidou os Senhores Deputados Joaquim 

Ruiz e Lenir Rodrigues para atuarem como Primeiro e Segundo-

Secretários ad hoc, respectivamente. Havendo quórum regimental, sob 

a proteção de Deus e em nome do povo roraimense, o Senhor 

Presidente declarou aberta a Sessão e solicitou à Senhora Segunda-

Secretária a leitura da Ata da Sessão anterior, que foi lida e aprovada 

na íntegra. Continuando, solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a 

leitura do Expediente. RECEBIDOS DOS DEPUTADOS: 

Requerimento nº 118, de 18/12/18, de autoria da Comissão Especial 

Interna criada nos termos da Resolução nº 024/17, requerendo 

prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; 

Requerimento nº 119, de 18/12/18, de autoria da Comissão Especial 
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Externa criada nos termos da Resolução nº 032/17, requerendo 

prorrogação de prazo, por igual período, para seu funcionamento; e 

Memorando nº 096, de 18/12/18, de autoria do Deputado Marcelo 

Cabral, informando sua ausência nas sessões plenárias no período de 

18 a 20 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; Proposta de 

Moção de Pesar nº 031/18, pelo falecimento do Senhor Raimundo 

Pereira da Silva, Presidente do Comitê Municipal do PCdoB no 

Município de Cantá-RR, ocorrido em 08 de dezembro do corrente ano, 

de autoria do Deputado Soldado Sampaio; Proposta de Moção de 

Aplausos nº 032/18 à instituição da Congregação dos Missionários 
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Claretianos pelos bons ensinamentos doutrinados na cultura 

missionária e pela prestação de serviços paroquiais; atendimento em 

territórios missionários de vanguarda; atividade educativa em 

colégios, faculdades e institutos; comunicação da palavra através dos 

serviços nos meios de comunicação social e serviços sociais em 

creches e centros da juventude; de autoria do Deputado Zé Reinaldo; 

Proposta de Moção de Pesar nº 034/18 aos familiares da Senhora 

Lindalva Alves de Figueiredo, pelo seu falecimento ocorrido em 12 de 

dezembro do corrente ano, nesta cidade de Boa Vista, de autoria do 

Deputado Gabriel Picanço; Requerimento nº 115/18, de autoria da 

Comissão Especial Interna criada nos termos da Resolução nº 035/15, 

alterada pelas Resoluções nºs 004/16, 029/16, 022/17, 033/17 e 

038/17, requerendo prorrogação de prazo, por igual período, para seu 

funcionamento; e Requerimento de Pedido de Informação nº 08/18, 

de autoria de vários deputados, solicitando ao Excelentíssimo Senhor 

Presidente deste Poder que requeira do Poder Executivo Estadual 

relação individualizada das empresas que possuem parcelamento com 

o governo do estado de Roraima, incluindo o saldo devedor. Em 

seguida, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário 

a leitura do Projeto de Lei nº 133/17, bem como do Parecer das 

Comissões em conjunto. Após, colocada em discussão e votação 

nominal/eletrônica, a matéria da foi aprovada por 13 votos favoráveis, 

nenhum contra e nenhuma abstenção. Continuando, solicitou ao 

Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Projeto de Lei nº 137/17, bem 
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como do Parecer das Comissões em conjunto. Após, colocada em 

discussão e votação nominal/eletrônica, a matéria foi aprovada por 13 

votos favoráveis, nenhum contra e nenhuma abstenção. Prosseguindo, 

o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura 

do Projeto de Lei nº 152/17, bem como do Parecer das Comissões em 

conjunto. Após, colocada em discussão e votação nominal/eletrônica, 

a matéria da foi aprovada por 13 votos favoráveis, nenhum contra e 

nenhuma abstenção. Dando continuidade, o Senhor Presidente 

solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do Requerimento nº 

115/18, que, colocado em discussão e votação simbólica, foi aprovado 

por unanimidade dos senhores deputados presentes. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura do 

Requerimento nº 08/18, que, colocado em discussão e votação 

simbólica, foi aprovado por unanimidade dos senhores deputados 

presentes. Após, o Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-

Secretário a leitura da Proposta de Moção de Pesar nº 031/18, que, 

colocada em discussão e votação simbólica, foi aprovada por 

unanimidade dos senhores deputados presentes. Prosseguindo, o 

Senhor Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura da 

Proposta de Moção de Aplausos nº 032/18, que, colocada em 

discussão e votação simbólica, foi aprovada por unanimidade dos 

senhores deputados presentes. Dando continuidade, o Senhor 

Presidente solicitou ao Senhor Primeiro-Secretário a leitura da 

Proposta de Moção de Pesar nº 034/18, que, colocada em discussão e 
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votação simbólica, foi aprovada por unanimidade dos senhores 

deputados presentes. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: Não houve. E, 

não havendo mais nada a tratar, às onze horas, o Senhor Presidente 

encerrou a Sessão e convocou outra para o dia 20 de dezembro, à hora 

regimental. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: 

Angela Á. Portella, Aurelina Medeiros, Brito Bezerra, Coronel 

Chagas, Gabriel Picanço, George Melo, Izaías Maia, Jalser 

Renier, Joaquim Ruiz, Lenir Rodrigues, Oleno Matos, Valdenir 

Ferreira, Zé Galeto e Zé Reinaldo. 

 

 

 


