
ATA DA QUADRAGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

Aos trinta dias do mês de junho do ano dois mil e 

quinze, às dezenove horas e onze minutos, reuniu-se a 

Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, 

sob a Presidência do Senhor Deputado Maurão de Carvalho 

– Presidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão 

– 1º Secretário; com as presenças dos Senhores 

Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton 

Gurgacz, Alex Redano, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson 

Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jean 

Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da 

Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino 

Tenório, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo 

Moreira, Só na Bença e Senhoras Deputadas Glaucione, 

Lúcia Tereza e Rosângela Donadon. Havendo número 

regimental o Senhor Presidente declarou aberta a 

sessão. A ata da sessão extraordinária anterior foi 

dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente 

determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia 

Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA, foi aprovado, 

em primeira discussão e votação, pelo processo de 

votação nominal, por maioria absoluta de votos, o 

Projeto de Lei Complementar nº 020/15 de autoria da 

Mesa Diretora que “Altera Tabelas do Anexo I e o Anexo 

II da Lei Complementar nº 730, de 30 de setembro de 

2013”, com 24(vinte e quatro) votos favoráveis, com 

emenda. Foi aprovado em discussão única e votação, pelo 



processo de votação nominal, por maioria absoluta de 

votos o Projeto de Decreto Legislativo nº 013/15 de 

autoria do Deputado Aélcio da TV que “Concede Título 

Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia, in 

memorian, ao Senhor Sérgio Roberto de Araújo Mello”, 

com 24(vinte e quatro) votos favoráveis. Foram 

aprovados em discussão única e votação, pelo processo 

de votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de 

Decreto Legislativo nº 012/15 de autoria do Deputado 

Hermínio Coelho que “Susta a execução da Portaria nº 

2120/GAB/DETRAN-RO, de 19 de maio de 2015”; Projeto de 

Resolução nº 016/15 de autoria da Mesa Diretora que 

“Dispõe sobre a regulamentação da concessão de diárias 

e dá outras providências”. Foram aprovados em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Projetos de Leis 

Ordinárias nºs.: 058/15 de autoria do Deputado Ribamar 

Araújo que “Dispõe sobre desconto de 50% nos ingressos 

de cinemas, teatros, eventos culturais, esportivos e de 

lazer para o cargo de Professor”; 072/15 de autoria do 

Deputado Laerte Gomes que “Dispõe sobre obrigatoriedade 

de Shopping Centers, hiper e supermercados em fornecer 

carrinhos motorizados aos portadores de mobilidade 

reduzida, idosos, gestantes e pessoas com limitação, e 

dá outras providências”, com emenda, com um voto 

contrário do Deputado Alex Redano; 082/15 de autoria do 

Deputado Jesuíno Boabaid que “Torna obrigatória a 

informação aos usuários dos serviços de energia 

elétrica, no âmbito do Estado de Rondônia, de seus 



direitos, na forma que menciona”;  109/15 de autoria do 

Poder Executivo/M 103 que “Prorroga o prazo 

estabelecido na Lei nº 3499, de 30 de dezembro de 2014, 

que Autoriza o Poder Executivo a prorrogar em caráter 

excepcional, contratos emergenciais de socioeducadores 

do Estado de Rondônia”, com emenda; 116/15 de autoria 

do Poder Executivo/M 111 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar por superávit 

financeiro até o montante de R$ 554.264,72 em favor da 

unidade orçamentária Fundo de Desenvolvimento 

Institucional do Ministério Público de Rondônia - 

FUNDIMPER”; 126/15 de autoria da Mesa Diretora que 

“Institui o Plano de Aposentadoria Incentivada – PAI e 

dá outras providências”. Nada mais havendo a tratar, e 

antes de encerrar a presente sessão, o Senhor 

Presidente convocou sessão extraordinária para em 

seguida, com a finalidade de apreciar em segunda 

discussão e votação, os Projetos aprovados nesta 

sessão. Para constar, o Secretário da sessão determinou 

a lavratura desta ata, que após lida e aprovada será 

devidamente assinada pelo Presidente e Secretário da 

sessão. Plenário das Deliberações às dezenove horas e 

quarenta e dois minutos do dia trinta de junho do ano 

dois mil e quinze.   

 


