
ATA DA SEGUNDA MILÉSIMA SEPTINGENTÉSIMA 

TRIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DO 

QUINQUAGÉSIMO SEXTO PERÍODO LEGISLATIVO DA 

SÉTIMA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO 

ESTADO DE RORAIMA 

 

Às nove horas e quarenta e nove minutos do dia vinte de dezembro de dois 

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

milésima septingentésima trigésima primeira 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 Lenir 

Rodrigues e Valdenir Ferreira 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. 

RECEBIDO DOS DEPUTADOS: Requerimento nº 120, de 19/12/18, de 

autoria da Comissão Especial Externa criada nos termos da Resolução nº 

029, alterada pela Resolução nº 035/17, requerendo prorrogação de prazo 

de funcionamento por igual período; e Memorando nº 099, de 19/12/18, 

de autoria do Deputado Naldo da Loteria, informando sua ausência à 



sessão plenária do dia 19 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 149/17, que obriga os 

estabelecimentos públicos e privados localizados no estado de Roraima a 

inserirem nas placas de atendimento prioritário o Símbolo Mundial de 

Conscientização do Transtorno do Espectro Autista e dá outras 

providências, de autoria do Deputado Valdenir Ferreira; Projeto de Lei nº 

151/17, que dispõe sobre medidas de prevenção e combate ao abuso sexual 

de mulheres nos meios de transporte coletivo do Estado de Roraima e dá 

outras providências, de autoria da deputada Aurelina Medeiros; Projeto de 

Lei nº 169/17, que dispõe sobre o atendimento às pessoas com deficiência 

auditiva por meio de um tradutor-intérprete em Língua Brasileira de Sinais 

(LIBRAS) nos órgãos de saúde públicos no Estado de Roraima e dá outras 

providências, de autoria do deputado Valdenir Ferreira. Em seguida, o 

Senhor Presidente solicitou à senhora Primeira-Secretária proceder à 

leitura do Projeto de Lei nº 149/17, bem como do parecer das Comissões 

em conjunto. Na sequência, o senhor Presidente informou que, por falta 

de quórum regimental para apreciação das matérias, a discussão e votação 

do Projeto e o restante da pauta da Ordem do Dia foram transferidos para 

a próxima Sessão. EXPLICAÇÕES PESSOAIS: O Senhor Presidente 

informou que, por falta de entendimento entre os Parlamentares, o Poder 

Legislativo encerra suas atividades sem votar Orçamento, já que a 



finalidade seria beneficiar a população. Continuando, agradeceu o 

empenho dos parlamentares para o bom andamento dos trabalhos na Casa, 

destacou a importância do trabalho dos deputados não reeleitos e fez votos 

positivos para o mandato dos novos eleitos e reeleitos para a próxima 

legislatura. O senhor Deputado Evangelista Siqueira parabenizou a 

servidora Gizelda Barros, pela passagem do aniversário dela. Após, 

reportou-se à inauguração da nova sede da Defensoria Pública, obra 

construída com recursos advindos de emenda de sua autoria e que 

beneficiará os municípios de Bonfim, Normandia e outras regiões. 

Finalizou se despedindo dos parlamentares que deixarão este Poder e deu 

as boas-vindas aos novos deputados. A Senhora Deputada Lenir 

Rodrigues agradeceu ao senhor Deputado Evangelista Siqueira pela 

emenda que alocou recursos para a construção da nova sede da Defensoria 

Pública no Município de Bonfim. Continuando, despediu-se 

momentaneamente dos parlamentares que não tiveram êxito no pleito 

passado; parabenizou os que se reelegeram, bem como os novatos e se 

colocou à disposição da população do Estado para mais quatro anos de 

mandato. Prosseguindo, agradeceu ao senhor Presidente pela diplomacia 

na condução dos trabalhos desta Casa, dando oportunidade aos deputados 

de crescerem junto com o Parlamento. Finalizou declarando apoio ao 

Deputado Jalser Renier na disputa para o cargo de Presidente da Casa pela 

importância da continuidade dos trabalhos que vêm sendo realizados. A 

Senhora Deputada Aurelina de Medeiros destacou a importância do 



Poder Legislativo e a atuação parlamentar para o desenvolvimento do 

Estado. Agradeceu a parceria entre os deputados que não conseguiram um 

novo mandato e desejou boas-vindas aos novos parlamentares eleitos. 

Após, elogiou a gestão do Deputado Jalser Renier frente ao Poder 

Legislativo, que recuperara a credibilidade junto à sociedade ocasionando 

a reeleição de 14 parlamentares. Finalizou reafirmando sua admiração e 

apoio ao Deputado Jalser Renier no novo pleito. O Senhor Deputado 

Coronel Chagas agradeceu aos senhores parlamentares, bem como aos 

servidores que contribuíram para que esta Casa tivesse um excelente 

desempenho no decorrer do ano. Em seguida, reportou-se aos desafios a 

serem enfrentados pelo novo governo, ressaltando o atual quadro 

financeiro do Estado e destacou a responsabilidade que o Poder 

Legislativo terá frente à crise existente. Após, reportou-se à importância 

de tomarem por exemplo Estados que conseguiram reverter a situação de 

crise, no intuito de dar um novo rumo a Roraima; para isso, conclamou a 

união dos Poderes para trabalhem em prol de soluções. Finalizou 

desejando Feliz Natal e próspero Ano Novo a todos. O Senhor Deputado 

George Melo parabenizou os servidores da Casa pelo empenho em prol 

do crescimento do Poder Legislativo. Continuando, despediu-se dos 

demais pares reportando-se a sua atuação parlamentar e luta em prol da 

sociedade. Afirmou que, apesar de não ter conquistado um novo mandato, 

continuará na defesa dos interesses de Roraima. Referiu-se ainda ao 

resgate da imagem do Poder Legislativo Estadual na gestão do Presidente 



Jalser Renier e garantiu que, se tivesse conseguido um novo mandato, 

votaria para que esta gestão continue. O Senhor Deputado Zé Reinaldo 

agradeceu as oportunidades a Deus, em quem a fé seria a melhor 

alternativa para superar problemas. Continuando, rememorou um pouco 

de sua história de convivência com o deputado Jalser Renier, no qual, 

reconhecera desde cedo potencial de superação e quem estaria tendo mais 

uma oportunidade de continuar o brilhante trabalho à frente deste Poder, 

uma vez que a reeleição ao cargo de presidente da Mesa seria certa. 

Finalizou agradecendo os servidores pelo apoio que recebeu enquanto 

parlamentar e desejou um Feliz Natal e um Próspero Ano Novo a todos. 

O Senhor presidente Jalser Renier parabenizou a servidora Gizelda 

Pinheiro pela passagem do aniversário dela, desejando-lhe paz e saúde, 

bem como agradeceu servidores da Casa pela dedicação. E, não havendo 

mais nada a tratar, às onze horas, o Senhor Presidente decretou recesso 

branco. Registraram presença, no painel, os Senhores Deputados: Angela 

A. Portella, Aurelina Medeiros, Coronel Chagas, Dhiego Coelho, 

Evangelista Siqueira, George Melo, Jalser Renier, Lenir Rodrigues, 

Valdenir Ferreira, Zé Galeto e Zé Reinaldo. 


