
ATA DA QUINQUAGÉSIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

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

dezoito, às dezoito horas e quarenta e quatro minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência do Senhor 

Deputado Ezequiel Júnior – 2º Vice-Presidente; 

Secretariada pelo Senhor Deputado Airton Gurgacz; com 

as presenças dos Senhores Deputados Adelino Follador, 

Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson do Singeperon, 

Cleiton Roque, Dr. Neidson, Ezequiel Júnior, Jean 

Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da 

Fetagro, Luizinho Goebel, e da Senhora Deputada 

Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores Deputados 

Aélcio da TV, Edson Martins, Geraldo da Rondônia, 

Hermínio Coelho, Lebrão, Léo Moraes, Marcelino Tenório, 

Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só 

na Bença. 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 nominal, por maioria absoluta 

de votos: Projeto de Lei Complementar nº 243/18 de 

autoria do Poder Executivo/M 218 que “Cria o Fundo 

Estadual de Segurança Pública – FUNESP e dá outras 

providências”, com 13(treze) votos; Projeto de Lei 



Complementar nº 254/18 de autoria do Poder Executivo/M 

256 que “Regulamenta o artigo 146-A da Constituição do 

Estado de Rondônia, que dispõe sobre requisitos para 

nomeação do Delegado-Geral de Polícia Civil”, com 

13(treze) votos. Foram aprovados em segunda discussão e 

votação, pelo processo de votação simbólica, por 

maioria de votos: Projeto de Lei nº 1032/18 de autoria 

do Ministério Público que “Dispõe sobre a criação do 

Diário Eletrônico do Ministério Público do Estado de 

Rondônia como instrumento oficial de comunicação dos 

atos administrativos e extrajudiciais”; Projetos de Lei 

de autoria do Poder Executivo: nº 1069/18 – M 197 que 

“Institui o Programa Estadual de Transporte Escolar 

direcionado à transferência de recursos para o custeio 

do transporte do educando residente na zona rural”, nº 

1116/18 – M 249 que “Dispõe sobre as diretrizes da 

Política de Arquivos Públicos do Poder Executivo do 

Estado de Rondônia, cria o Sistema Estadual de Arquivos 

– SEARQ e dá outras providências”, nº 1124/18 – M 255 

que “Altera o artigo 10 da Lei nº 1040, de 23 de 

janeiro de 2002, que ‘Autoriza o Poder Executivo a 

criar Programa de Microcrédito, e dá outras 

providências”; Projetos de Lei de autoria do Deputado 

Dr. Neidson nº 975/18 que “Autoriza o Poder Executivo a 

criar a Semana de Sensibilização e Defesa dos Direitos 

dos Portadores de Doenças Inflamatórias Intestinais e 

dá outras providências”, e nº 1013/18 que “Acrescenta 

os parágrafos 1º e 2º ao artigo 3º da Lei nº 4235, de 

12 de março de 2018 que ‘Institui o mês de Março Roxo 



com o  mês de conscientização sobre a Epilepsia, no 

Estado de Rondônia”; Projetos de Lei de autoria do 

Deputado Jesuíno Boabaid nº 989/18 que “Dispõe sobre a 

proibição da operação de serviço de telemarketing com 

número restrito e fora do horário comercial, e dá 

outras providências”, nº 990/18 que “Institui a Semana 

Estadual da Saúde Vascular no âmbito do Estado de 

Rondônia”, nº 1004/18 que “Dispõe sobre a afixação de 

placas informativas nas unidades públicas e privadas de 

saúde, sobre a adoção de nascituro”, nº 1058/18 que 

“Revoga as Leis nºs 1776, de 10 de agosto de 2007, 

1843, de 28 de dezembro de 2007 e 3277, de 12 de 

dezembro de 2013”, nº 1111/18 que “Dispõe sobre a 

vedação da transferência de Policiais Militares e 

Policiais Civis no período de votação eleitoral, no 

âmbito do Estado de Rondônia”; Projetos de Lei de 

autoria do Deputado Léo Moraes nº 883/18 que “Institui 

no Calendário Oficial de Eventos do Estado de Rondônia, 

os Jogos Universitários Rondonienses – JUR e dá outras 

providências”, e nº 884/18 que “Dispõe sobre o ensino 

da Linguagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, no ensino 

médio da Rede Pública de Ensino no Estado de Rondônia”; 

Projetos de Lei de autoria do Deputado Aélcio da TV nº 

901/18 que “Obriga fornecedores de bens e serviços 

localizados no Estado de Rondônia a fixar data e turno 

para entrega de produtos ou realização de serviços aos 

consumidores”, e nº 942/18 que Institui o Programa 

Estadual de Incentivo ao Jovem Empreendedor, a ser 

desenvolvido em escolas públicas, no âmbito do Estado 



de Rondônia”; Projeto de Lei nº 976/18 de autoria do 

Deputado Só na Bença que “Dispõe acerca da criação do 

Dia da Consciência Negra no Estado de Rondônia, bem 

como a implementação de ações para conscientização e 

promoção da cultura negra nas escolas e órgãos 

públicos”; Projeto de Lei nº 979/18 de autoria do 

Deputado Laerte Gomes que “Autoriza o Poder Executivo a 

reconhecer a equivalência dos Serviços Estaduais de 

Inspeção de Produtos de Origem Animal dos Estados 

Membros do Consórcio Interestadual de Desenvolvimento 

Sustentável da Amazônia Legal, nas condições que 

especifica, e dá outras providências”; Projeto de Lei 

nº 985/18 de autoria do Deputado Hermínio Coelho que 

“Proíbe a apreensão e remoção de veículos em função do 

atraso no pagamento do IPVA”; Projeto de Lei nº 1095/18 

de autoria do Deputado Anderson do Singeperon que 

“Insititui o Dia do Capoeirista”; e Projeto de Lei nº 

1120/18 de autoria do Deputado Airton Gurgacz que 

“Institui o Dia do Espírita no Estado de Rondônia”. 

Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar esta 

sessão, o Senhor Presidente convocou sessão ordinária 

para o dia 05 de dezembro do corrente ano, no horário 

regimental, às 09:00 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 dezenove horas e dois minutos do dia 

quatro de dezembro do ano dois mil e dezoito.   

 


