
ATA DA SEXAGÉSIMA QUINTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

SEGUNDA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA 

LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE 

RONDÔNIA. 

 

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

dezesseis, às dezenove horas e quarenta e seis minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência dos Senhores 

Deputados Edson Martins – 1º Vice-Presidente e 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 das 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 segunda discussão e votação, pelo processo 

de votação nominal, com quórum qualificado de 2/3: 

Proposta de Emenda Constitucional nº 025/16 de autoria 

do Poder Executivo/M 221 que “Dá nova redação e 

acrescenta dispositivos ao artigo 195 da Constituição 

do Estado de Rondônia”, com 24 (vinte e quatro) votos. 



Foram aprovados em segunda discussão e votação, pelo 

processo de votação simbólica, por maioria absoluta de 

votos os seguintes Projetos de Lei Complementar: de 

autoria do Poder Executivo nºs.: 115/16 – M 183 que 

“Dispõe sobre o Sistema de Contabilidade do Poder 

Executivo Estadual e dá outras providências”, com 

24(vinte e quatro) votos; 127/16 – M 220 que “Altera e 

acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 842, de 

27 de novembro de 2015 que institui o Fundo Estadual de 

Combate e Erradicação da Pobreza de Rondônia – 

FECOEP/RO, conforme disposto no artigo 82, do ADCT, da 

Constituição Federal, e dá outras providências”, com 

24(vinte e quatro) votos; de autoria do Ministério 

Público nºs.: 134/16 que “Altera a Lei Complementar 

303, de 26 de julho de 2004 e Lei Complementar nº 296, 

de 16 de janeiro de 2004, com 24(vinte e quatro) votos; 

135/16 que “Dispõe sobre a criação do estágio de pós-

graduação no âmbito do Ministério Público do Estado de 

Rondônia, denominado MP-Residência”, com 24(vinte e 

quatro) votos; 136/16 que “Dispõe sobre a revisão geral 

dos vencimentos dos servidores do Ministério Público do 

Estado de Rondônia”, com 24(vinte e quatro) votos; de 

autoria do Tribunal de Contas nº 137/16 que “Altera as 

Leis Complementares de nºs.: 659, de 13 de abril de 

2012; 859, de 18 de fevereiro de 2016 e 307, de 1º de 

outubro de 2004; e dá outras providências”, com 

24(vinte e quatro) votos. Foram aprovados em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 



376/16 de autoria do Deputado Léo Moraes que “Altera e 

dá nova redação ao artigo 27-A da Lei nº 688, de 27 de 

novembro de 1996, e dá outras providências”; Projeto de 

Lei nº 406/16 de autoria do Deputado Léo Moraes que 

“Dispõe sobre a adoção do juízo arbitral para a solução 

de litígio em que o Estado de Rondônia seja parte e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 486/16 de 

autoria do Deputado Ezequiel Júnior que “Garante 

matrícula para o aluno portador de mobilidade reduzida 

permanente em escola estadual mais próxima”; Projeto de 

Lei nº 511/16 de autoria do Deputado Maurão de Carvalho 

que “Destina espaço físico permanente para exposição e 

preservação do patrimônio histórico e cultural da 

artista plástica Rita Queiroz no Estado de Rondônia e 

dá outras providências”; Projetos de Lei de autoria do 

Poder Executivo nºs.: 522/16 – M 222 que “Altera e 

acrescenta dispositivos à Lei nº 3686, de 8 de dezembro 

de 2015, que Dispõe sobre o Sistema de Licenciamento 

Ambiental do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”; 523/16 – M 225 que “Prorroga a Lei nº 

3698, de 22 de dezembro de 2015 que Dispõe sobre a 

atenção psicossocial da pessoa com transtorno mental em 

conflito com a Lei, e dá outras providências”; 525/16 – 

M 231 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

suplementar por superávit financeiro até o montante de 

R$ 4.349.206,84, em favor da Unidade Orçamentária: 

Assembleia Legislativa – ALE”; 526/16 – M 233 que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 

por superávit financeiro até o montante de R$ 



7.350.298,43, em favor da Unidade Orçamentária: 

Tribunal de Justiça – TJ”; 527/16 – M 235 que “Dispõe 

sobre o Conselho Estadual de Política Ambiental e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 533/16 de 

autoria do Ministério Público que “Dispõe sobre o 

pagamento excepcional do abono natalino, aos servidores 

ativos do Quadro de Pessoal do Ministério Público do 

Estado de Rondônia para o exercício de 2016”. Foi 

aprovado em primeira discussão e votação, pelo processo 

de votação, por maioria de votos Projeto de Lei nº 

528/16 de autoria do Poder Executivo/M 236 que “Dispõe 

sobre o Fundo Especial de Proteção Ambiental – FEPRAM e 

dá outras providências”, com emenda. 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 o Projeto de Lei nº 528/16. 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 vinte horas e dez minutos 

do dia seis de dezembro do ano dois mil e dezesseis.   

 


