
ATA DA TRIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

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

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

Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, 

sob a Presidência do Senhor Deputado Hermínio Coelho; 

Secretariada pelo Senhor Deputado Jesuíno Boabaid; com 

as presenças dos Senhores Deputados Adelino Follador, 

Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson do 

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

Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, 

Lazinho da Fetagro, Léo Moraes, Luizinho Goebel, 

Marcelino Tenório, Maurão de Carvalho, Saulo Moreira, 

Só na Bença e da Senhora Deputada Rosângela Donadon; e 

ausências dos Senhores Deputados Geraldo da Rondônia, 

Jean Oliveira, Laerte Gomes, Lebrão e Ribamar Araújo. 

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: 

Projeto de Lei nº 964/18 de autoria da Mesa Diretora 

que “Dispõe sobre a recomposição salarial dos 

servidores públicos efetivos do Poder Legislativo do 

Estado de Rondônia”; Projeto de Lei nº 973/18 de 

autoria do Deputado Léo Moraes que “Dispõe sobre 



penalidades às pessoas que cometerem maus tratos a 

animais domésticos na forma que especifica”; Projeto de 

Lei nº 1003/18 de autoria do Deputado Adelino Follador 

que “Revoga a Lei nº 4225, de 18 de dezembro de 2017”; 

Projeto de Lei nº 1008/18 de autoria do Deputado Léo 

Moraes que “Institui o Dia do Advogado Trabalhista”; 

Projeto de Lei nº 986/18 de autoria do Deputado Adelino 

Follador que “Institui o Dia do Mestre de Cerimônias no 

Estado de Rondônia”; Projetos de Lei de autoria do 

Poder Executivo: nº 860/18 – M 10 que “Acrescenta 

código ao Quadro das Fontes/Destinações de Recursos 

disposto no parágrafo 9º do artigo 5º da Lei nº 4112, 

de 17 de julho de 2017, que ‘Dispõe sobre as Diretrizes 

para elaboração da Lei Orçamentária de 2018’”; nº 

927/18 – M 71 que “Altera e revoga dispositivo da Lei 

nº 1052, de 19 de fevereiro de 2002 que ‘Dispõe sobre a 

Carreira de Tributação, Arrecadação e Fiscalização do 

Estado, e dá outras providências’”; nº 968/18 – M 112 

que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

suplementar por superávit financeiro até o montante de 

R$ 17.763.854,14 em favor da unidade orçamentária: 

Fundo Estadual de Saúde – FES”; nº 983/18 – M 121 que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito adicional 

suplementar por anulação até o montante de R$ 

2.500.000,00 em favor da unidade orçamentária: 

Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer 

- SEJUCEL”; nº 994/18 – M 126 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito suplementar por anulação até 

o montante de R$ 3.500.000,00 em favor da unidade 



orçamentária: Instituto Estadual de Desenvolvimento da 

Educação Profissional - IDEP”; nº 995/18 – M 127 que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 

por excesso de arrecadação até o montante de R$ 

600.000,00 em favor da unidade orçamentária: Fundo 

Estadual de Assistência Social - FEAS”; nº 996/18 – M 

128 que “Altera o parágrafo 1º do artigo 24 do Decreto 

Lei nº 11, de 9 de março de 1982 que ‘Dispõe sobre as 

promoções dos Oficiais da ativa da Polícia Militar do 

Estado de Rondônia, e dá outras providências”; nº 

997/18 – M 132 que “Dispõe sobre a Organização Básica e 

as atribuições dos Órgãos da Polícia Militar do Estado 

de Rondônia e dá outras providências”; nº 998/18 – M 

133 que “Dá nova redação aos dispositivos da Lei nº 

2204, de 18 de dezembro de 2009 que ‘Dispõe sobre a Lei 

Orgânica e Fixação do Efetivo do Corpo de Bombeiros do 

Estado de Rondônia, e dá outras providências’”; nº 

1000/18 – M 135 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito suplementar por anulação até o montante de R$ 

1.200.000,00 em favor da unidade orçamentária: 

Secretaria de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania - 

SESDEC”. Nada mais havendo a tratar, e antes de 

encerrar esta sessão, o Senhor Presidente convocou 

outra Sessão Extraordinária para o dia 26 de junho do 

corrente ano, no horário regimental, às 15:00 hora; e 

comunicou realização de sessão solene de autoria do 

Deputado Dr. Neidson, para entrega de Medalhas do 

Mérito Legislativo e Título Honorífico de Cidadão do 

Estado de Rondônia, às 09:00 horas, e audiência pública 



de autoria do Deputado Hermínio Coelho, para discutir 

sobre Câmaras nas Escolas, às 15:00 horas, todas no dia 

21 de junho. 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 

onze horas e trinta e um minutos do dia vinte de junho 

do ano dois mil e dezoito.   

 


