
ATA DA SEPTUAGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

PRIMEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

Aos dois dias do mês de dezembro do ano dois mil e 

quinze, às treze horas e trinta e três minutos, reuniu-

se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência do Senhor 

Deputado Lebrão – 1º Secretário; Secretariada pelo 

Senhor Deputado Jesuíno Boabaid; com as presenças dos 

Senhores Deputados Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex 

Redano, Dr. Neidson, Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, 

Jesuíno Boabaid, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Léo 

Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Maurão de 

Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só na Bença e 

Senhoras Deputadas Glaucione e Rosângela Donadon; e 

ausências dos Senhores Deputados Adelino Follador, 

Cleiton Roque, Edson Martins, Jean Oliveira, Laerte 

Gomes e Senhora Deputada Lúcia Tereza. 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 segunda discussão e votação, pelo processo 

de votação simbólica, por maioria de votos os seguintes 

Projetos de Leis Ordinárias nºs.: 182/15 de autoria do 

Deputado Ezequiel Júnior que “Proíbe a cobrança de 

qualquer quantia dos consumidores pelo extravio ou 

danificação de comanda, cartão de consumo ou 



congênere”; 191/15 de autoria do Deputado Jesuíno 

Boabaid que “Revoga os artigos 2º e 3º da Lei nº 3368, 

de 5 de junho de 2014 que Autoriza o Poder Legislativo 

a ceder servidores efetivos do seu quadro a outros 

Poderes ou Órgãos Públicos”; de autoria do Poder 

Executivo: 188/15 – M 202 que “Institui no âmbito da 

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – 

SESDEC, a Ouvidoria da Segurança Pública”; 209/15 – M 

225 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

adicional suplementar por anulação até o montante de R$ 

976.128,02 em favor das unidades orçamentárias Tribunal 

de Contas do Estado – TCE e Ministério Público – MP”; 

219/15 – M 239 que “Autoriza o Poder Executivo a 

transferir, mediante doação, edificações pertencentes 

ao Estado de Rondônia, ao Município de Ouro Preto do 

Oeste”; 229/15 – M 252 que “Dispõe sobre o Sistema de 

Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia e dá 

outras providências”; 240/15 – M 263 que “Autoriza o 

Poder Executivo a transferir, mediante doação, 

edificações pertencentes ao Estado de Rondônia para o 

Município de Nova União”; 257/15 – M 275 que “Autoriza 

o Poder Executivo a conceder isenção de 100%(cem por 

cento) de taxa de serviço do DETRAN/RO, na forma que 

especifica”; 260/15 – M 278 que “Acrescenta, altera e 

revoga dispositivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 

1996, que institui o Imposto sobre Operações relativas 

à Circulação de Mercadorias e sobre Prestação de 

Serviços de Transporte Interestadual e Intermunicipal e 

de Comunicação – ICMS”. Foram aprovados em segunda 



discussão e votação, pelo processo de votação nominal, 

por maioria absoluta de votos os seguintes Projetos de 

Leis Complementares, de autoria do Poder Executivo 

nºs.: 025/15 – M 150 que “Altera e acrescenta 

dispositivos à Lei Complementar nº 329, de 20 de 

dezembro de 2005”, com 14(catorze) votos; 026/15 – M 

157 que “Dispõe sobre a Lei Complementar nº 746, de 16 

de dezembro de 2013, que Dispõe sobre a reestruturação 

do Plano de Carreiras, Cargos e Salários dos servidores 

do Instituto de Previdência dos Servidores Públicos do 

Estado de Rondônia – IPERON e dá outras providências”, 

com 14(catorze) votos; 031/15 – M 194 que “Acrescenta o 

parágrafo 6º ao artigo 7º da Lei Complementar nº 622, 

de 11 de julho de 2011”, com 14(catorze) votos; 041/15 

– M 227 que “Dá nova redação, altera, acrescenta 

artigos e reorganiza unidades administrativas de Lei 

Complementar nº 369, de 22 de fevereiro de 2007, define 

competências de cargos públicos criados no âmbito do 

DETRAN/RO, em face da Lei Complementar nº 827, de 15 de 

julho de 2015”, com 15(quinze)votos; 048/15 – M 279 que 

“Dispõe sobre a situação funcional e cedência à 

Superintendência da Polícia Técnico-Científico – 

POLITEC, criada pela Lei Complementar nº 828, de 15 de 

julho de 2015, dos Policiais Civis lotados no 

Departamento de Polícia Técnica – DPT, ocupantes dos 

cargos de Perito Criminal, Agente de Criminalística, 

Agente de Polícia, Técnico de Laboratório, Escrivão de 

Polícia, Datiloscopista Policial e Técnico de 

Necropsia”, com 14(catorze) votos. Nada mais havendo a 



tratar, e antes de encerrar a presente sessão, o Senhor 

Presidente comunicou realização de sessão solene de 

autoria do Deputado Jesuíno Boabaid, no dia 04 de 

dezembro, às 09:00 horas, para entrega de Título 

Honorífico ao Senhor Carlos Manveiler; dia 07 de 

dezembro: realização de audiência pública de autoria do 

Deputado Cleiton Roque, às 09:00 horas, para discutir 

sobre o marco regulatório das Organizações da Sociedade 

Civil, e realização de sessão solene de autoria do 

Deputado Aélcio da TV, às 15:00 horas, para entrega de 

voto de louvor aos instrutores do PROERD; e convocou 

sessão ordinária para o dia 08 de dezembro, no horário 

regimental, às 15:00 horas. Para constar, o Secretário 

da sessão determinou a lavratura desta ata, que após 

lida e aprovada será devidamente assinada pelo 

Presidente e Secretários da sessão. Plenário das 

Deliberações às treze horas e quarenta e cinco minutos 

do dia dois de dezembro do ano dois mil e quinze.   

 


