
ATA DA TRIGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

Aos três dias do mês de julho do ano dois mil e 

dezoito, às dezessete horas e cinquenta e sete 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 Adelino Follador, Anderson do 

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

Geraldo da Rondônia, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, 

Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Maurão de 

Carvalho, Só na Bença e da Senhora Deputada Rosângela 

Donadon; e ausências dos Senhores Deputados Aélcio da 

TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Ezequiel Júnior, Jean 

Oliveira, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino 

Tenório, Ribamar Araújo e Saulo Moreira. 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 1002/18 de autoria do Deputado Adelino Follador que 

“Autoriza o Poder Executivo a conceder isenção de ICMS 

para aquisição de máquinas e equipamentos realizada 

pelos municípios do Estado de Rondônia”; Projetos de 



Lei de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid nº 988/18 

que “Dispõe sobre a reparação de danos e a aplicação de 

multa nos casos de pichação, depredação, destruição e 

outros meios de danificação do patrimônio público”, nº 

987/18 que “Dispõe sobre a responsabilidade do custeio 

dos exames médicos admissionais necessários para a 

investidura em cargo público, decorrente de aprovação 

em concurso público, no âmbito do Estado de Rondônia”, 

e nº 991/18 que “Cria a Semana da Reciclagem e Meio 

Ambiente nas Escolas Públicas e dá outras 

providências”; Projetos de Lei de autoria da Deputada 

Rosângela Donadon nº 867/18 que “Torna obrigatório aos 

hospitais públicos e privados procederem o registro e a 

comunicação imediata do nascimento de recém-nascidos 

com Síndrome de Down às instituições, entidades e 

associações especializadas que desenvolvem atividades 

com pessoas com essa anomalia genética no Estado”, nº 

869/18 que “Dispõe sobre a confecção de tapumes 

protetores nos caixas eletrônicos, a fim de que o 

reabastecimento monetário seja realizado pela parte 

posterior das máquinas e dá outras providências”, e nº 

887/18 que “Institui o Janeiro Branco no calendário do 

Estado, como Campanha de Estímulo ao Cuidado da Saúde 

Mental e Bem Estar e dá outras providências”; Projetos 

de Lei de autoria do Poder Executivo nº 1010/18 – M 138 

que “Autoriza o Poder Executivo a alienar bens 

considerados inservíveis para o serviço público, 

pertencentes à frota da Secretaria de Estado da 

Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC, Polícia Militar 



– PM, Corpo de Bombeiros Militar – CBM e Casa Militar – 

CM”, nº 1016/18 – M 141 que “Autoria o Poder Executivo 

a abrir crédito suplementar por superávit financeiro, 

até o montante de R$ 2.139.269,05, em favor da unidade 

orçamentária: Secretaria de Estado do Desenvolvimento 

Ambiental – SEDAM”, nº 1017/18 – M 142  que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso 

de arrecadação, até o montante de R$ 69.030,00, em 

favor da unidade orçamentária: Secretaria de Estado da 

Educação – SEDUC”, nº 1018/18 -  M 143 que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso 

de arrecadação, até o montante de R$ 1.033.487,75, em 

favor da unidade orçamentária: Secretaria de Estado de 

Assistência e Desenvolvimento Social – SEAS”, nº 

1019/18 – M 144 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito suplementar por superávit financeiro, até o 

montante de R$ 23.151.141,60, em favor da unidade 

orçamentária: Secretaria de Estado da Educação – 

SEDUC”, nº 1020/18 – M 145 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional suplementar por 

anulação, até o montante de R$ 37.339.552,00, em favor 

das unidades orçamentárias: EpR, SUGESP, IPEM/RO, 

FAPERO, SEPOG, SESDEC, CBM, FUNESBOM, FUNCER, FES, 

IDARON, SEAS, FEAS E FEASE”, e nº 1023/18 – M 151 que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 

por superávit financeiro, até o montante de R$ 

35.355.501,41, em favor da unidade orçamentária: 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN”.  Nada mais 

havendo a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o 



Senhor Presidente convocou  sessão extraordinária para 

em seguida, com a finalidade de apreciarem o Projeto de 

Lei nº 920/18. 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 

dezoito horas e cinco minutos do dia três de julho do 

ano dois mil e dezoito.   

 


