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COMÉRCIO DE PRODUTOS FARMACÊUTICOS  (CONT=1)
PL 176/2020 Deputado Estadual 

Francisco do Pt - 
PT - RN

Institui o Programa Farmácia Solidária para a 
conscientização, doação, reaproveitamento e 
distribuição de medicamentos para a população e sua 
destinação fi nal adequada.

"16/11/2020 - CCJR - 1. Departamento legislativo 
aguardando elaboração de despacho antes de encaminhar 
para CCJR - em 03.07.2020.
2. Designado relator - Dep. Hermano Morais. Em 
16/11/2020."

PLC 22/2018 Poder Executivo Altera a  Lei Complementar Estadual nº272, de 3 de 
março de 2004, para estabelecer procedimentos 
aplicáveis ao licenciamento ambiental no âmbito do 
Estado do Rio Grande do Norte.

17/05/2018 - CCJR - 1. Projeto recebido pelo secretária 
legislativa - em 17/05/2018 2. Remetido para tramitação na 
Comissão de Justiça - aguardando relatoria.

PL 04/2020 Deputado Estadual 
Hermano Morais - 
PMDB - RN

Dispõe sobre a Instituição do Programa de integridade 
nas empresas que contratarem com a administração 
pública do Estado do Rio Grande do Norte e dá 
outras providências. 

13/02/2020 - CCJR - 1. Projeto recebido pela comissão de 
justiça 2. Aguardando ser designada relatoria- em 13.02.2020

PL 124/2020  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Dispõe sobre medidas excepcionais e de acolhimento 
de mulheres, e seus dependentes, vítimas de violência 
doméstica e familiar, durante a pandemia decorrente 
do novo coronavírus (Covid-19/Sars-CoV-2), como as 
requisições administrativas de propriedades, bens e 
serviços particulares.

"03/06/2020 - CCJR - 1. Projeto encaminhado à comissão 
de justiça;
2. Aguardando designar relatoria - em 21.05.2020
3. Projeto encaminhado pela presidência ao Gabinete do 
autor para colher assinaturas da maioria absoluta dos 
parlamentares uma vez que a matéria possui semelhança 
com outra já arquivada nesta legislatura - em 03.06.2020"

PL 46/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

"Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de Iink 
do PROCON – RN, ou das redes sociais desse, nos 
casos que indica.
"

"12/08/2020 - CDCMAI - 1. Projeto recebido na comissão de 
Defesa do Consumidor; aguardando designar relatoria - em 
20.07.2020
2. Parecer aprovado à unanimidade na CDCMAI - em 
04.08.2020
3. Encerrada a tramitação nas comissões permanentes - 
PROJETO APTO A IR PARA O PLENÁRIO - em 12.08.2020"

PL 11/2020 Deputado Estadual 
Ubaldo Fernandes 
- PMDB - RN

"Proíbe a concessão de isenção ou benefício fi scal a 
pessoa física ou jurídica envolvida em corrupção ou 
ato de improbidade administrativa.

Obs: No anexo, a PL está localizada na página 21."

"09/03/2020 - CCJR - 1. Projeto lido em Plenário - Em 
05/02/2020
2. Recebido na Diretoria Legislativa - Análise de Projetos - 
Em 09/03/2020"

PL 31/2019  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Cria critérios para concessão e manutenção de 
benefícios fi scais do Estado do Rio Grande do Norte.

01/05/2020 - CFF - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Finanças - Aguardando ser designada relatoria - em 
01/05/2020

PL 422/2019 Deputada Estadual 
Isolda Dantas - PT 
- RN

Dispõe sobre a obrigação de fi xação das informações 
contidas em produtos e serviços em braille, em 
supermercados, padarias, restaurantes, farmácias, 
hotéis e outros estabelecimentos comerciais similares 
no Estado do Rio Grande do Norte e dá outras 
providências. 

"27/08/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido pela comissão 
de educação, ciências e tecnologia, desenvolvimento 
econômico e social;
2. Aguardando designar relatoria - em 03.07.2020
3. Distribuído ao Relator na Comissão de Educação, Ciência 
e Tec., Des. Econômico e Social; aguardando parecer - em 
11.08.2020
4. Parecer aprovado a unanimidade - em 24.08.2020
5. Encerrada a tramitação nas comissões - APTO AO 
PLENÁRIO - em 27.08.2020"

PL 100/2019 Poder Executivo "Regulamenta o art. 105 do Ato das Disposições 
Constitucionais Transitórias da Constituição Federal, 
incluído pela Emenda Constitucional Federal nº 94, 
de 15 de dezembro de 2016, alterado  pela Emenda 
Constitucional nº 99, de 16 de dezembro de 2017, e 
dá outras providências. 

A ementa trata: autorização e compensação de 
créditos de precatórios requisitórios do Estado, de 
suas autarquias e fundações com débitos de natureza 
tributária ou de outra natureza que, até 25 de março 
de 2015, tenham sido inscritos na dívida ativa do 
Estado do Rio Grande do Norte."

"18/08/2020 - CCJR - 1. Projeto recebido na comissão de 
Justiça - aguardando designar relatoria;
2. Distribuído ao Relator; aguardando parecer na CCJR sobre 
o veto - em 28.07.2020
3. Parecer pela manutenção, aprovado à unanimidade na 
CCJR - em 04.08.2020
4. Aguardando a inclusão do veto na pauta - APTO AO 
PLENÁRIO - em 18.08.2020"

PL 37/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Proíbe a emissão de quaisquer com provantes em 
papéis termossensíveis no Estado do Rio Grande do 
Norte.

"30/09/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido na comissão 
de Educação; aguardando designar Relatoria - em 
05.08.2020
2. Distribuído ao Relator na comissão de Educação; 
aguardando parecer - em 26.08.2020
3. Parecer aprovado na Comissão - Em 24/09/2020
4. será encaminhado ao Plenário - Em 30/09/2020"

PL 140/2020 Deputado Estadual 
Hermano Morais - 
PMDB - RN

Dispõe sobre a prioridade na contratação de 
empreendedores individuais, micro e pequenas 
empresas e empreendimentos econômicos solidários, 
pela Administração Pública Estadual, durante o 
período de calamidade pública gerada pela pandemia 
do novo coronavírus (COVID-19).

"30/09/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Educação; aguardando designar Relatoria - em 
02.09.2020
2. Parecer aprovado na Comissão de Educação - Em 
17/09/2020
3. Apto ao Plenário - Em 30/09/2020"

PL 189/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Determina que as empresas de centrais de 
atendimento telefônico , serviço de atendimento 
ao cliente e congêneres , adotem o método de 
atendimento por chamada de vídeo paras as pessoas 
surdas, no âmbito do estado do Rio Grande do Norte.

"17/09/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Educação - Designado relator, Deputado Francisco do PT 
- Em 14/09/2020
2. Aprovado por unanimidade - Em 17/09/2020
3.Projeto apto ao Plenário."
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PL 182/2020 Deputado Estadual 

Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre a disponibilização de equipamentos 
adaptados para pessoas com deficiência visual pelas 
empresas prestadoras de serviços relacionados à 
máquinas de cartão, no Estado do Rio Grande do 
Norte.

"23/10/2020 - CCJR - 1. Projeto retornou a Comissão de 
Justiça - designado relator, Deputado Coronel Azevedo - 
Aguardando apresentação de parecer - Em 25/09/2020. 
2. Parecer aprovado à unanimidade - Em 14/10/2020. 
3. Encerrada a tramitação nas Comissôes Técnicas - 
Aguardando inclusão na Pauta. - Em 23/10/2020."

PL 163/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre o direito à prioridade de transferência, 
nas escolas públicas da rede pública e privada 
dos filhos ou dependentes de mulheres vítimas de 
violência doméstica, no âmbito do estado do Rio 
Grande do Norte.

"20/10/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Educação - Designado relator, Deputado Francisco do PT 
- Aguardando apresentação de parecer - Em 07/10/2020. 
2. Parecer aprovado à unanimidade - Em 16/10/2020. 
3. Encerrada a tramitação nas Comissões Técnicas - 
Aguardando a inclusão na Pauta - Em 20/10/2020."

PL 288/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de afixação de 
cartaz em órgãos públicos e privados, informando 
que racismo, injúria racial e discriminação racial 
são condutas tipificadas como crime, podendo ser 
punidas, na forma da lei. 

25/11/2020 - CCJR - 1. Recebido na Comissão de Justiça. - 
Aguardando indicação de relator. - Em 25/11/2020.

PL 293/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Dispõe sobre a cassação de alvará de licença e 
funcionamento de estabelecimento que comercializar 
produto oriundo de crime. 

27/11/2020 - CCJR - 1. Recebido na Comissão de Justiça. - 
Aguardando indicação de relator. - Em 27/11/2020.

PL 294/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de inserção de Iink 
para o CDC (Código de Defesa do Consumidor) em 
sites de vendas ou lojas virtuais. 

27/11/2020 - CCJR - 1. Recebido pela Comissão de Justiça. 
- Aguardando indicação de relator. - Em 27/11/2020.

PL 298/2020  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Fica instituído, como feriado no Estado do Rio 
Grande do Norte, o "Dia Estadual da Consciência 
Negra", a ser comemorado, anualmente, no dia 20 de 
novembro. 

02/12/2020 - CCJR - 1. Recebido na Comissão de Justiça. - 
Aguardando indicação de relator. - Em 02/12/2020.

PL 163/2017  Jacó Jácome - 
PSD - RN

"Altera a Lei 10.244, de 26 de Setembro de 2017.  
 
""Proíbe o funcionamento de estabelecimentos que 
comercializem lentes de grau ou de contato sem 
prescrição médica ou 
optométricas""" 

"28/05/2020 - CS - 1. Encaminhado a Comissão de Saúde - 
21/03/2019 
2.  Aguardando relatoria - 02/04/2019 
3. Designado relator Dep. Getúlio Rêgo. - Em 28/05/2020."

PL 254/2020 Deputado Estadual 
Coronel Azevedo - 
PSL - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade dos estabelecimentos 
comerciais, de qualquer ramo, afixarem os preços e 
condições de pagamento dos produtos e serviços 
quando ofertados através da  internet, nas páginas de 
sites, redes sociais e aplicativos no âmbito do estado 
do Rio Grande do Norte.

"26/11/2020 - CDCMAI - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Defesa do Consumidor. - Em 30/10/2020. 
2. Designado relator Dep. Ubaldo Fernandes. - Em 
24/11/2020. 
3. Encaminhado a Comissão de Educação. - Em 
26/11/2020."

PL 192/2018 Deputado Estadual 
Kelps Lima - SD 
- RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade da Inspeção Técnica 
Periódica Predial (ITPP) em edificações no Rio Grande 
do Norte e institui o Laudo Técnico de Inspeção 
Predial (LTIP).

"26/11/2020 - CFF - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Finanças - Em 17/09/2020 
2. Designado relatoria, Deputado Estadual Getúlio Rêgo - 
aguardando parecer - Em 24/09/2020  
3. Parecer aprovado à unanimidade. - Em 26/11/2020."

PL 149/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre a fixação de avisos na parte externa 
dos elevadores dos edifícios públicos e privados, 
alertando a necessidade de verificar se a cabine do 
elevador realmente encontra-se parada no andar.

"30/11/2020 - CDCMAI - 1. Recebido pela comissão de 
Defesa do Consumidor - Em 26/10/2020. 
2. Designado relator o Dep. Ubaldo Fernandes. - Em 
24/11/2020. 
3. Encerrada a tramitação nas Comissões técnicas, projeto 
apto ao plenário. - Em 30/11/2020. 
"

PL 81/2020  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

Dispõe sobre a vedação de cobrança de preços 
para comercialização de itens da cesta básica acima 
dos praticados até 1° de março de 2020, enquanto 
perdurar o estado de emergência em virtude da 
pandemia pelo Coronavírus COVID-19. 

"02/09/2020 - CCJR - 1. Parecer do PL com emendas 
aprovadas na CCJR - em 16.08.2020 
2. Projeto recebido na Procuradoria Legislativa - encerrada 
as tramitações nas comissões técnicas - PROJETO APTO 
AO PLENÁRIO - em 02.09.2020"

PL 128/2020 Deputado Estadual 
Albert Dickson 
Oftalmologista - RN

Determina a disponibilização gratuita de kits de 
medicamentos.

"07/08/2020 - CFF - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Finanças - aguardando ser designada relatoria. Em 
01/07/2020 
2. Distribuído ao Relator, aguardando parecer - em 
01.07.2020 
3. Solicitada diligência pelo Relator - 30/07/2020 
4. Diligência encaminhada - em 04/08/2020 
5. Aguardando resposta da diligência - em 07.08.2020"

PL 223/2020 Deputado Estadual 
EZEQUIEL 
FERREIRA - PSDB 
- RN

Reconhece as pessoas com fissura palatina ou 
lapiopalatina não reabilitadas o mesmo tratamento 
legal e os mesmos direitos garantidos às pessoas 
com deficiência.

"06/11/2020 - CS - 1. Recebido na Comissão de Saúde. Em 
06/11/2020. 
2. Aguardando designação de Relator. Em 06/11/2020."

PL 123/2018  Carlos Augusto 
Maia - RN

Dispõe, no âmbito do Estado do Rio Grande do Norte, 
sobre o funcionamento das empresas especializadas 
na prestação de serviços de controle de vetores e 
pragas urbanas e dá outras providências. 

"30/04/2020 - CCJR - 1. Projeto encaminhado para o 
plenário -  05/09/2019 
2. Veto lido em Plenário - 09/03/2020  
3. Veto encaminhado as Comissões - 25/03/2020  
4. Veto integral na Secretaria das comissões - em 
30.04.2020"

PL 6/2013  Walter Alves - 
PMDB - RN

Determina a obrigatoriedade de tratamento acústico 
para o funcionamento dos estabelecimentos que 
especifica.

"08/05/2019 - CDDHC - 1. Projeto tramitando na Comissão 
de Direitos Humanos. Aguardando relatoria - em 14.09.2017 
2. Relatoria designada - Deputado Kelps Lima - em 
08/05/2019 
"
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PL 47/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Obriga as empresas de serviços continuados a 
informar nas faturas que enviam mensalmente a 
seus consumidores com antecedência mínima de 
30 (trinta) dias do término de qualquer promoção ou 
benefício relativo à redução do custo pela prestação 
do respectivo serviço, qual o novo preço ou as novas 
condições que serão aplicadas pela prestação de tais 
serviços. 

"23/09/2020 - CECTDES - 1. Projeto recebido na comissão 
de Educação; aguardando designar Relatoria - em 
05.08.2020 
2. Designado o Relator; aguardando parecer - em 21.08.2020 
3. Parecer aprovado na Comissão de Educação - Em 
14/09/2020 
4. Será encaminhado ao Plenário - Em 23/09/2020"

PL 219/2020 Deputado Estadual 
Ubaldo Fernandes 
- PMDB - RN

Determina que as clínicas laboratoriais - privadas e 
públicas - deverão remeter à Secretaria Estadual de  
Saúde do Rio Grande do Norte, notificação quando 
verificada alteração na análise da hemoglobina 
glicada do paciente. 

24/09/2020 - CASPT - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Administração - Aguardando ser designado relator. Em 
24/09/2020

PL 111/2020 Deputado Estadual 
Ubaldo Fernandes 
- PMDB - RN

Dispõe sobre a obrigatoriedade de todos os 
fornecedores de serviços prestados de forma 
contínua estenderem o benefício de novas promoções 
aos clientes pré-existentes, no âmbito do estado do 
Rio Grande do Norte.

"23/10/2020 - CCJR - 1. Projeto recebido na Comissão 
de Justiça - relator designado, Deputado George Soares - 
Aguardando apresentação de parecer  Em 25/09/2020 
2. Parecer aprovado na Comissão de Justiça - Em 
15/10/2020. 
3. Tramitação encerrada nas Comissões Técnicas - 
Aguardando inclusão na pauta - Em 23/10/2020."

PL 144/2019 Deputado Estadual 
Allyson Bezerra - 
SD - RN

Determina a inserção do símbolo mundial do autismo 
nas placas que sinalizam atendimento prioritário em 
estabelecimentos públicos e privados e dá outras 
providências.

"28/10/2020 - CECTDES - 1. Recebido na Comissão de 
Justiça para apreciar emendas. -  Em 28/10/2020. 
2. Aguardando designação de Relator. - Em 28/10/2020."

PL 270/2020  Eudiane Macedo 
- RN

“Dispõe sobre o cumprimento de normas e diretrizes 
que asseguram o trabalho do jovem aprendiz por 
parte das empresas que prestam serviço ao Poder 
Público do Estado do Rio Grande do Norte.”

"04/11/2020 - CCJR - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Justiça. Em 04/11/2020. 
2. Aguardando designação de relator. Em 04/11/2020."

PL 237/2019  Sandro Pimentel - 
PSOL - RN

"Dispõe sobre a obrigatoriedade da inspeção anual de 
segurança nas instalações de gás dos condomínios 
ou unidades residenciais ou comerciais dos prédios 
públicos localizados no âmbito do estado do Rio 
Grande do Norte e dá outras providências."

"01/12/2020 - CCJR - 1. Projeto recebido pela Comissão 
de Justiça -  aguardando ser designado relatoria - em 
02.08.2019 
2. Encaminhado a Procuradoria Legislativa - em 23/08/2019 
3. Projeto retornou a Comissão de justiça - em 12/09/2019 
4. Em diligencia - 19/11/2019 
5. Aguardando o retorno das atividades Pós Pandemia - em 
27.05.2020 
6. Retornou para tramitação na Comissão de Justiça - 
14/09/2020 
7. Reenvio de diligência na Comissão de Justiça. - Em 
01/12/2020."

PL 191/2019 Deputado Estadual 
Hermano Morais - 
PMDB - RN

Dispõe sobre a criação do Cartão de Gratuidade 
de Estacionamento para Idosos e Pessoas com 
Deficiência e altera a Lei 9.320, de 04 de fevereiro de 
2010

26/11/2020 - PLEN - 1. Apresenta emenda em plenário. - Em 
26/11/2020.

PL 181/2020 Deputado Estadual 
Kleber Rodrigues - 
AVANTE - RN

Estabelece que nas tele aulas, vídeo aulas e aulas 
ao vivo via internet disponibilizadas na rede de 
ensino público e privado no Estado, promoverem 
a divulgação dos canais de denúncia de abuso e 
violência contra crianças e adolescentes e dá outras 
providências.

"27/10/2020 - PLEN - 1. Projeto Aprovado. - Em 20/10/2020. 
2. Projeto encaminhado para sanção ou veto. - Em 
27/10/2020. "

PL 261/2020 Deputado Estadual 
Francisco do Pt - 
PT - RN

Dispõe acerca de realização de seminários, palestras 
e debates sobre Empreendedorismo na rede pública e 
privada de ensino, no âmbito do Rio Grande do Norte.

"25/11/2020 - CCJR - 1. Projeto  será encaminhado para a 
Comissão de Justiça - em 30.09.2020 
2. Designado relator Dep. Kleber Rodrigues. - Em 
19/11/2020. 
3. Parecer aprovado à unanimidade. - Em 24/11/2020. 
4. Projeto encaminhado à Comissão de Administração. - Em 
25/11/2020."

PL 142/2020 Deputado Estadual 
Dr. Bernardo - 
AVANTE - RN

Dispõe sobre a suspensão de penalidade de perda 
de Benefício Fiscal concedido por meio de isenção, 
redução de base de cálculo, subsídio, concessão 
de crédito presumido, regime especial, dentre 
outros incentivos, em razão de descumprimento 
de obrigação tributária principal, como medidas 
excepcionais de combate aos efeitos econômicos da 
pandemia gerada pelo novo Coronavírus (Covid-19).

"16/09/2020 - CCJR - 1.Projeto lido em plenário - Em 
28/05/2020 
2.Projeto encaminhado à Comissão de Justiça – Aguardando 
designação de relatoria. Em 03/07/2020 
3.Pedido de diligência - aguardando retorno das atividades 
pós-pandemia - Em 08/07/2020 
4. Encaminhado para diligência - Em 16/09/2020"

PL 153/2020 Poder Executivo "Altera a Lei Estadual nº 7.792, de 28 de dezembro de 
1999, a Lei Estadual nº 9.274, de 24 de dezembro de 
2009, e dá outras providências. 
PL Sobre a remissão de dívidas com a Fazenda 
Estadual."

01/07/2020 - CFF - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Finanças - Designado relator, Deputado Kelps Lima - Em 
01/07/2020

PL 154/2020 Poder Executivo Altera a Lei Estadual nº 6.968, de 30 de dezembro de 
1996, que dispõe sobre o Imposto sobre Operações 
Relativas à Circulação de Mercadorias e sobre 
Prestações de Serviços de Transporte Interestadual e 
Intermunicipal e de Comunicação (ICMS).

01/07/2020 - CFF - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Finanças - Designado relator, Deputado Tomba Farias - 
Aguardando apresentação de parecer - em 01/07/2020

PL 99/2020 Deputado Estadual 
Ubaldo Fernandes 
- PMDB - RN

Dispõe sobre a afixação de cartazes em revendedoras 
e concessionárias de veículos informando sobre 
isenções tributárias específicas, concedidas às 
pessoas com deficiência e portadoras de enfermidade 
de caráter irreversível no âmbito do Estado do Rio 
Grande do Norte.

"27/11/2020 - CDCMAI - 1. Projeto recebido na Comissão de 
Defesa do Consumidor 
2. Designado relator, Deputado Sandro Pimentel - 
Aguardando apresentação de parecer - Em 08/10/2020 
3. Parecer aprovado à unanimidade. - Em 25/11/2020. 
4.  Projeto encaminhado a Comissão de Educação. - 
Aguardando designação de relator. - 27/11/2020."

PL 123/2020 Poder Executivo Dispõe sobre as diretrizes para elaboração e 
execução da Lei Orçamentária Anual para o exercício 
2021 e dá outras providências.

"19/11/2020 - PLEN - 1. Aprovado em plenário - Em 
20/10/2020. 
2. Encaminhado para sanção ou veto. - Em 19/11/2020. 
"

PL 247/2020 Poder Executivo Estima a receita e fixa a despesa do Estado do Rio 
Grande do Norte para o exercício financeiro de 2021.

17/11/2020 - CFF - 1. Projeto recebido pela Comissão 
de Finanças. - Aguardando indicação de relator. - Em 
17/11/2020.

TRIBUTÁRIOS (CONT=6)
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PROPOSIÇÃO AUTOR  EMENTA    ÚLTIMA TRAMITAÇÃO

PL 70/2020 Deputada Estadual 
Cristiane Dantas - 
PC do B - RN

Institui a campanha permanente de combate ao 
assédio e à violência contra mulheres nos eventos 
culturais e esportivos realizados no Estado do Rio 
Grande do Norte e dá outras providências. 

"05/05/2020 - CCJR - 1. Projeto lido no plenário - Em  
23/04/2020 
2. Despacho pela prejudicialidade expedido pela diretoria 
legislativa - Matéria idêntica  aprovada  (PL 153/2018 de 
autoria do Dep. Hermano Morais.  
3. Encaminhada ao Plenário para ser anunciada 
prejudicialidade - Em 05/05/2020"

PL 101/2017 Poder Executivo Institui o Programa de Apoio ao Desenvolvimento 
Turístico-Hoteleiro do Estado do Rio Grande do Norte 
e dá outras providências

20/04/2018 - CCJR - 1.Projeto remetido à secretaria 
legislativa - encaminhado para a comissão de justiça, 
aguardando relatoria - em 20/04/2018 
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