
ATA DA SEXAGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA 

QUARTA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA 

DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

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

dezoito, às doze horas e quarenta e seis 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, Anderson do Singeperon, Dr. Neidson, 

Geraldo da Rondônia, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, 

Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Luizinho 

Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, e da Senhora 

Deputada Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores 

Deputados Adelino Follador, Airton Gurgacz, Alex Redano, 

Cleiton Roque, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio 

Coelho, Léo Moraes, Marcelino Tenório, Saulo Moreira e 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 simbólica, por maioria de votos: Projeto de 

Lei nº 1125/18 de autoria do Poder Executivo/M 257 que 

“Institui a Política Estadual de Governança Climática e 

Serviços Ambientais – PGSA e cria o Sistema Estadual de 

Governança Climática e Serviços Ambientais – SGSA, no 

âmbito do Estado de Rondônia e dá outras providências”; 



Projeto de Lei nº 732/17 de autoria do Deputado Léo 

Moraes que “Regulamenta o Sistema e Inclusão dos nomes 

dos consumidores nos cadastros de proteção ao crédito”; 

Projeto de Lei nº 943/18 de autoria do Deputado Ezequiel 

Júnior que “Proíbe a limitação de valor para o custeio de 

despesas com tratamento clínico, cirúrgico e de 

internação hospitalar, nos contratos de plano e seguro 

privados de assistência à saúde firmados no Estado de 

Rondônia”; Projeto de Lei nº 972/18 de autoria dos 

deputados Anderson do Singeperon e Dr. Neidson que 

“Dispõe sobre a regulamentação das condições de repouso 

dos profissionais de enfermagem nas instituições de saúde 

públicas e privadas do Estado de Rondônia”; Projeto de 

Lei nº 1046/18 de autoria do Deputado Hermínio Coelho que 

“Autoriza o Poder Executivo a contratar os serviços dos 

Bombeiros Civis, por meio de suas instituições, para 

prevenir acidentes e executar os primeiros socorros nas 

escolas estaduais e dá outras providências”; Projetos de 

Lei de autoria da Deputada Rosângela Donadon: nº 1058/18 

que “Estabelece diretrizes para a Política Estadual de 

Atenção Integral a Saúde das Pessoas com Diagnóstico de 

Doença Renal”, nº 1086/18 que “Institui a Política de 

Prevenção, Diagnóstico e Tratamento do Câncer Bucal, o 

âmbito do Estado de Rondônia e dá outras providências”; 

Projeto de Lei nº 1115/18 de autoria do Deputado Lebrão 

que “Institui o ensino obrigatório da Língua Brasileira 

de Sinais – LIBRAS desde a Educação Infantil, até o 

Ensino Médio, como disciplina curricular obrigatória para 

os alunos deficientes auditivos, e não deficientes 



matriculados na Rede Estadual de Ensino, das Instituições 

Públicas e Privadas, estendido aos pais de alunos com 

deficiência auditiva na instituição”; Projetos de Lei de 

autoria do Deputado Dr. Neidson: nº 1119/18 que “Declara 

como patrimônio cultural a Festa do Guerreiro que é 

realizada na Terra Indígena Rio Guaporé no Município de 

Guajará-Mirim e dá outras providências”, nº 1121/18 que 

“Cria o Dia do Quilombola no âmbito do Estado de 

Rondônia”; Projetos de Lei de autoria do Deputado Jesuíno 

Boabaid: nº 1128/18 que “Institui no terceiro domingo de 

setembro o Dia da Escola Bíblica, no Estado de Rondônia”, 

nº 1129/18 que “Estabelece multa em caso de abandono ou 

omissão e dispõe sobre a guarda responsável de animais”, 

e nº 1130/18 que “Institui o Programa Infância sem 

Pornografia, que dispõe sobre o respeito dos serviços 

públicos estaduais à dignidade especial de crianças e 

adolescentes, pessoas em desenvolvimento e em condição de 

especial fragilidade psicológica”. Nada mais havendo a 

tratar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor 

Presidente declarou encerrada esta Sessão Legislativa da 

Nona Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia. 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 doze horas e 

cinquenta e dois minutos do dia doze de dezembro do ano 

dois mil e dezoito.   

 


