
ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

Aos nove dias do mês de setembro do ano dois mil e 

quinze, às treze horas, reuniu-se a Assembleia 

Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a 

Presidência do Senhor Deputado Maurão de Carvalho – 

Presidente; Secretariada pela Senhora Deputada 

Rosângela Donadon – 4ª Secretária; com as presenças dos 

Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Alex 

Redano, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson Martins, 

Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, 

Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Léo Moraes, Marcelino 

Tenório, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo 

Moreira, Só na Bença e Senhoras Deputadas Rosângela 

Donadon e Lúcia Tereza; e ausências dos Senhores 

Deputados Airton Gurgacz, Jean Oliveira, Lebrão, 

Luizinho Goebel e Senhora Deputada Glaucione. 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, foram 

aprovados em discussão única e votação, pelo processo 

de votação nominal, por maioria absoluta de votos os 

Projetos de Decretos Legislativos de autoria do 

Deputado Hermínio Coelho nºs.: 014/15 que “Concede 

Título Honorífico de Honra ao Mérito ao Promotor de 

Justiça Eriberto Gomes Barroso”, com 19(dezenove) 



votos; 017/15 que “Concede Título Honra ao Mérito ao 

Promotor de Justiça Anderson Batista de Oliveira”, com 

18(dezoito) votos; 018/15 que “Concede Título 

Honorífico de Honra ao Mérito ao Promotor de Justiça 

Otávio Xavier de Carvalho Júnior”, com 18(dezoito) 

votos. Foi aprovado em primeira discussão e votação, 

pelo processo de votação nominal, por maioria absoluta 

de votos o Projeto de Lei Complementar nº 029/15 de 

autoria do Ministério Público que “Dispõe sobre a 

alteração de cargos comissionados e funções 

gratificadas do Quadro Administrativo do Ministério 

Público do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”, com 18(dezoito) votos. Foram aprovados 

em primeira discussão e votação, pelo processo de 

votação simbólica, por maioria de votos os seguintes 

Projetos de Leis Ordinárias nºs.: 068/15 de autoria do 

Poder Executivo/M 069 que “Altera dispositivos da Lei 

nº 1473, de 13 de maio de 2005 que Concede Crédito 

Presumido nas Operações de saída interestadual de 

mercadoria importada do exterior”; 086/15 de autoria do 

Deputado Aélcio da TV que “Institui a Região 

Metropolitana de Porto Velho, e dá outras 

providências”; 095/15 de autoria do Poder Executivo/M 

087 que “Altera dispositivo da Lei nº 1978, de 11 de 

novembro de 2008”; 104/15 de autoria da Deputada 

Rosângela Donadon que “Institui a Semana Estadual de 

Saúde do Trabalhador na Agricultura Familiar”; 113/15 

de autoria do Deputado Dr. Neidson que “Disciplina 

sobre o sistema de inclusão e exclusão dos nomes de 



consumidores nos cadastros de proteção ao crédito”; 

115/15 de autoria do Deputado Laerte Gomes que “Dispõe 

sobre a isenção do pagamento de Licenciamento Ambiental 

para Prefeituras Municipais, Órgãos Públicos do Estado 

e Autarquias”; 138/15 de autoria do Poder Executivo/M 

152 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

adicional até o montante de R$ 17.964.522,54 em favor 

da unidade orçamentária Tribunal de Justiça”; 140/15 de 

autoria do Poder Executivo/M 154 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional por anulação, até o 

montante de R$ 2.818.245,15 em favor das unidades 

orçamentárias Superintendência Estadual do Esporte, da 

Cultura e do Lazer – SECEL e Secretaria de Estado de 

Justiça - SEJUS”; 160/15 de autoria do Poder 

Executivo/M 172 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional por anulação, até o montante de R$ 

18.930.192,41 em favor da unidade orçamentária Fundo 

Estadual de Saúde - FES”; 161/15 de autoria do Poder 

Executivo/M 173 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional por superávit financeiro, até o 

montante de R$ 13.665.397,68 em favor da unidade 

orçamentária Fundo Estadual de Saúde - FES”; 164/15 de 

autoria do Poder Executivo/M 177 que “Altera a Lei nº 

3402, de 30 de junho de 2014 que Autoriza o 

Departamento de Estradas de Rodagem e Transporte – 

DER/RO a proceder à contratação de pessoal para a 

execução de atividades de manutenção, conservação e 

operacionalização aeroportuária por tempo determinado, 

para atender necessidade temporária de excepcional 



interesse público”; 168/15 de autoria do Deputado 

Jesuíno Boabaid que “Institui o Dia do Policial Militar 

e do Bombeiro Militar da Reserva Remunerada ou 

Reformado, no âmbito do Estado de Rondônia”. Foi 

aprovada em primeira discussão e votação, pelo processo 

de votação nominal, pelo quórum qualificado de 2/3, a 

Proposta de Emenda Constitucional nº 010/15 de autoria 

do Deputado Maurão de Carvalho que “Revoga o artigo 99-

A e parágrafo único da Constituição Estadual”, com 

17(dezessete) votos favoráveis e um contrário. O Senhor 

Deputado Jesuíno Boabaid solicitou a retirada do 

Requerimento nº 233/15, de sua autoria. 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 

treze horas e cinquenta e oito minutos do dia nove de 

setembro do ano dois mil e quinze.   

 


