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ATA DA QUINQUAGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

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

dezesseis, às nove horas e vinte e quatro minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

ordinariamente, na capital do Estado, no Plenário das 

Deliberações, sob a Presidência dos Senhores Deputados 

Edson Martins – 1º Vice-Presidente, Lazinho da Fetagro e  

Maurão de Carvalho – Presidente; Secretariada pelos 

Senhores Deputados Airton Gurgacz, Lebrão – 1º Secretário 

e Adelino Follador; 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 

Senhoras Deputadas Glaucione, Lúcia Tereza e Rosângela 

Donadon. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 

declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da 
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sessão ordinária anterior. A sessão foi suspensa às nove 

horas e trinta e três minutos e reaberta às nove horas e 

quinze minutos. Foi lido o seguinte EXPEDIENTE RECEBIDO: 

Mensagem nº 260/2016 – Poder Executivo; Requerimentos dos 

Senhores Deputados Cleiton Roque, Marcelino Tenório, e da 

Senhora Deputada Rosângela Donadon, justificando 

ausências em sessões plenárias; Comunicado nº 

AL137283/2016 a AL137295 - Ministério da Educação. Nas 

BREVES COMUNICAÇÕES fizeram uso da palavra os Senhores 

Deputados: Adelino Follador, Cleiton Roque, Luizinho 

Goebel, Ribamar Araújo e Senhoras Deputadas Glaucione e 

Lúcia Tereza. A sessão foi suspensa às onze horas e cinco 

minutos e reaberta às quinze horas e quatro minutos. Na 

primeira parte da ORDEM DO DIA foram apresentadas e lidas 

as seguintes matérias: Proposta de Emenda à Constituição 

de autoria do Deputado Léo Moraes que “Altera o parágrafo 

7º do artigo 136-A da Constituição do Estado de 

Rondônia”; Projeto de Lei Complementar de autoria do 

Deputado Léo Moraes que “Altera a redação do artigo 146 e 

acrescenta o artigo 146-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 4º, 

5º, 6º, 7º, 8º, 9º, e 10 da Constituição Estadual, 

estabelecendo critérios para nomeação do Delegado Geral 

da Polícia Judiciária Civil e dá outras providências”; 
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Projeto de Lei complementar de autoria da Mesa Diretora 

que “Altera dispositivo da Lei Complementar nº 785, de 09 

de julho de 2014, que dispõe sobre a Lei Orgânica da 

Advocacia Geral da Assembleia Legislativa”; Projeto de 

Lei de autoria da Mesa Diretora que “A Assembleia 

Legislativa doa veículos para entidades sem fins 

lucrativos, municípios e Ministério Público na forma que 

especifica”; Projeto de Lei de autoria da Mesa Diretora 

que “Altera dispositivos da Lei nº 3595, de 22 de julho 

de 2015, que institui o Plano de Aposentadoria 

Incentivada – PAI e dá outras providências”; Projeto de 

Resolução de autoria da Mesa Diretora que “Institui e 

regulamenta o Termo de Ajustamento de Conduta Disciplinar 

– TACD como solução alternativa a incidentes 

disciplinares no âmbito da Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia e dá outras providências”; Projeto de 

Resolução de autoria da Mesa Diretora que “Institui e 

regulamenta o Termo Circunstanciado Administrativo como 

solução alternativa na apuração de responsabilidade por 

extravio ou dano a bem público ou prejuízo de pequeno 

valor no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia e dá outras providências”;  Indicações de 

autoria do Deputado Cleiton Roque sugerindo ao Poder 
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Executivo “construção de uma Escola de Ensino Fundamental 

e Médio na linha 45, Km 9,5, na Vila Nova Samuel, 

município de Candeias do jamari”, e “duplicação da ponte 

de concreto sobre o rio Branco na RO 490, que interliga 

os municípios de Alto Alegre dos Parecis e Santa Luzia 

d’Oeste”; Indicação de autoria da Deputada Lúcia Tereza 

sugerindo ao Poder Executivo “instalação de dois quebra-

molas nas proximidades do Frigorífico GLOBOALVES, no 

município de Espigão do Oeste”. Na segunda parte da ORDEM 

DO DIA foram aprovados em discussão única e votação, pelo 

processo de votação simbólica, por maioria de votos: 

Projetos de Resolução nºs.: 807/16 de autoria do Deputado 

Jesuíno Boabaid que “Altera e acrescenta dispositivos ao 

Regimento Interno”; 088/16 de autoria do Mesa Diretora 

que “Institui e regulamenta o Termo de Ajustamento de 

Conduta Disciplinar – TACD como solução alternativa a 

incidentes disciplinares no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”; 089/16 de autoria da Mesa Diretora que 

“Institui e regulamenta o Termo Circunstanciado 

Administrativo como solução alternativa na apuração de 

responsabilidade por extravio ou dano a bem público ou 

prejuízo de pequeno valor no âmbito da Assembleia 
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Legislativa do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”; Projetos de Decreto Legislativo nºs.: 

090/16 de autoria do Deputado Jean Oliveira que “Concede 

Título Honorífico de Cidadão do Estado de Rondônia ao 

Senhor Ministro da Agricultura, Pecuária e Abastecimento, 

Blairo Borges Maggi”; 112/16 de autoria do Deputado 

Jesuíno Boabaid que “Susta os efeitos do Plano de 

Policiamento do Estado de Rondônia, aprovado pelo 

Conselho Deliberativo de Estratégia e Gestão – CONDEG, em 

21 de dezembro de 2007, bem como suas alterações 

aprovadas pela Deliberação 01/CONDEG – 2016”. Foram 

aprovados em primeira discussão e votação, pelo processo 

de votação simbólica, por maioria de votos, os seguintes 

Projetos de Lei Ordinária nºs.: 466/16 de autoria do 

Deputado Alex Redano que “Fica vedado ao FHEMERON 

qualquer cobrança no fornecimento de bolsas de sangue aos 

hospitais públicos ou privados do Estado de Rondônia, e 

dá outras providências”; 493/16 de autoria do Deputado 

Adelino Follador que “Revoga a Lei nº 3769, de 21 de 

março de 2016 que Altera, acrescenta e revoga 

dispositivos da Lei nº3686, de 8 de dezembro de 2015”; 

515/16 de autoria do Deputado Ezequiel Júnior que “Dispõe 

sobre a proibição de cobrança de ICMS de Igrejas e 
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Templos religiosos de qualquer culto”; 521/16 de autoria 

do Deputado Maurão de Carvalho que “Declara de utilidade 

pública a Associação Wesleyana de Ação Social – AWAS 

CENTRAL, no município de Porto Velho”; 536/16 de autoria 

da Deputada Rosângela Donadon que “Declara de utilidade 

pública a ONG O Caminho, no município de Vilhena”; de 

autoria da Deputada Lúcia Tereza: 498/16  que “Dispõe 

sobre a isenção do ICMS incidente na aquisição de 

veículos utilitários por agricultores familiares”, com 

emenda; 502/16 que “Dispõe sobre a obrigatoriedade aos 

concursos públicos no Estado de Rondônia de divulgar os 

gabaritos acompanhados da justificação de cada resposta 

apontada pela banca examinadora”, com emenda; 503/16 que 

“Autoriza o Poder Executivo a criar o Programa de 

Apadrinhamento Afetivo Um Lar para os Idosos, no âmbito 

do Estado de Rondônia e dá outras providências”; 504/16 

que “Dispõe sobre a criação da Delegacia Eletrônica de 

Proteção às Pessoas com Deficiência e Idosos – DEPPDI, e 

dá outras providências”; 512/16 que “Dispõe sobre a 

obrigatoriedade de publicação na internet, com 

atualização mensal, da lista de espera dos pacientes que 

serão submetidos a cirurgias médicas eletivas realizadas 

com recursos do Sistema Único de Saúde – SUS e dá outras 
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providências”, com emenda; 513/16 que “Cria o Cadastro 

para Bloqueio do Recebimento de Ligações de 

Telemarketing, e dá outras providências”; 514/16 que 

“Dispõe sobre os serviços comerciais de tosa e banho em 

animais domésticos de pequeno, médio e grande porte no 

Estado de Rondônia”; de autoria do Deputado Alex Redano: 

519/16 que “Declara de utilidade pública a Associação 

Thai Fighters Muaythai Rondoniense, do município de 

Ariquemes”; 534/16 que “Cria o prêmio Professor Nota Dez, 

para educadores e alunos do ensino fundamental e médio da 

rede estadual, e dá outras providências”; 535/16 que 

“Cria o prêmio Aluno Nota Dez, para alunos do ensino 

fundamental e médio da rede estadual, e dá outras 

providências”; de autoria do Deputado Dr. Neidson: 497/16  

que “Dispõe sobre a obrigatoriedade dos hospitais, 

clínicas e postos de saúde da rede pública e privada a 

fornecer o colar protetor de pescoço(tireoide) para 

pacientes que serão submetidos à exames de rádio-

odontologia, mamografia ou tomografia no Estado de 

Rondônia”; 547/16 que “Declara de utilidade pública a 

Associação Beneficente Acreditar – ACREDITAR, com sede no 

município de Candeias do Jamari; de autoria da Mesa 

Diretora: 548/16 que “A Assembleia Legislativa doa 
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veículos para entidade sem fins lucrativos, municípios e 

Ministério Público, na forma que especifica”; 549/16 que 

“Altera dispositivos da Lei nº 3595, de 22 de julho de 

2015 e Lei nº 3685, de 8 de dezembro de 2015, que 

institui o Plano de Aposentadoria Incentivada – PAI e dá 

outras providências”; de autoria do Deputado Jesuíno 

Boabaid que 461/16 “Dispõe sobre a criação da Delegacia 

Eletrônica de Proteção Animal – DEPA no Estado de 

Rondônia, e dá outra providências”; 496/16 de que “Dispõe 

sobre o pagamento de indenização pelas instituições 

bancárias aos seus usuários, quando atendidos em horário 

excedente ao limite máximo de tempo de espera, nos termos 

da Lei nº 3522, de 24 de março de 2015, e dá outras 

providências”; de autoria do Poder Executivo: 421/16 – M 

102 que “Altera a redação e acrescenta dispositivos à Lei 

nº 3018, de 17 de abril de 2013 que dispõe sobre Gestão 

Democrática na Rede Estadual de Ensino de Rondônia e dá 

outras providências”, com emenda; 529/16 – M 237 que 

“Altera a Tabela de Serviços e Taxas do Departamento 

Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN 

instituída pela Lei nº 2186, de 25 de novembro de 2009”, 

com emenda; 530/16 – M 240 que “Institui o Programa 

Estadual Planta Mais destinado a adquirir sementes, mudas 
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e material propagativo à distribuição gratuita aos 

produtores de agricultura familiar no Estado e dá outras 

providências”, com emenda; 531/16 – M 241 que “Institui o 

Programa Estadual Mais Produção destinado a incentivar a 

recuperação de áreas degradadas em propriedades de 

agricultura familiar no Estado e dá outras providências”, 

com emendas; 532/16 – M 229 que “Acrescenta parágrafo 6º 

ao artigo 1º da Lei nº 2672, de 20 de dezembro de 2011 

que autoriza o Poder Executivo proceder a contratações no 

âmbito do DER/RO, por tempo determinado, para atender a 

necessidade temporária de excepcional interesse público”; 

538/16 – M 242 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional suplementar por anulação até o montante 

de R$ 2.000.000,00 em favor da unidade orçamentária 

Ministério Público - MP”; 539/16 – M 249 que “Autoriza o 

Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por 

anulação até o montante de R$ 6.725.007,95 em favor das 

unidades orçamentárias: SUDER, SEGEP, FES, FHEMERON e 

EMATER”; 540/16 – M 250 que “Autoriza o Poder Executivo a 

abrir crédito suplementar por excesso de arrecadação até 

o montante de R$ 1.315.393,92 em favor da unidade 

orçamentária Assembleia Legislativa - ALE”; 541/16 – M 

251 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 
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adicional suplementar por anulação até o montante de R$ 

1.800.000,00 em favor da unidade orçamentária Fundo 

Estadual de Saúde - FES”; 542/16 – M 252 que “Dispõe 

sobre as Feiras e Exposições Agropecuárias no Estado de 

Rondônia e dá outras providências”; 543/16 – M 253 que 

“Autoriza o Poder Executivo a transferir ao município de 

Jaru, mediante doação, imóvel pertencente ao Estado de 

Rondônia”; 544/16 – M 254 que “Altera, acrescenta e 

revoga dispositivos da Lei nº 2589, de 28 de outubro de 

2011, que institui o Programa de Estímulo à Cidadania 

Fiscal do Estado de Rondônia e revoga a Lei nº 2104, de 7 

de julho de 2009”, com emenda; 545/16 – M 260 que “Dá 

nova redação ao artigo 1º da Lei nº 3940, de 6 de 

dezembro de 2016 que Autoriza o Poder Executivo a abrir 

crédito adicional suplementar por anulação, respeitando 

as fontes de recursos para atender despesas correntes com 

pessoal e encargos sociais, juros e encargos da dívida e 

amortização da dívida”. Foram aprovados em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação nominal, 

por maioria absoluta de votos, os seguintes Projetos de 

Lei Complementar nºs.: 116/16 de autoria do Deputado Dr. 

Neidson que “Altera o caput do artigo 56 e acrescenta o 

artigo 56-A na Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro 
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de 1992, e dá outras providências”, com 24(vinte e 

quatro) votos; 118/16 de autoria do Deputado Aélcio da TV 

que “Altera e acrescenta dispositivos na Lei nº 3599, de 

23 de julho de 2015”, com 24(vinte e quatro) votos; de 

autoria do Deputado Léo Moraes: 077/16 que “Dispõe sobre 

a competência administrativa para apuração de infrações 

disciplinares cometidas por perito criminal cedido à 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica – POLITEC, 

conforme a Lei Complementar nº 847, de 8 de dezembro de 

2015”, com 24(vinte e quatro) votos; 097/16 que “Altera a 

Lei Complementar nº 847, de 8 de dezembro de 2015 que 

dispõe sobre a situação funcional e cedência à 

Superintendência de Polícia Técnico-Científica – POLITEC, 

criada pela Lei Complementar nº 828, de 15 de julho de 

2015, dos Policiais Civis lotados no Departamento de 

Polícia Técnica – DPT, ocupantes de Criminalística, 

Técnico de Laboratório, Escrivão de Polícia, 

Datiloscopista Policial e Técnico de Necropsia”, com 

24(vinte e quatro) votos, com emenda; de autoria da Mesa 

Diretora: 120/16 que “Altera as Tabelas 2,3 e 4 do Anexo 

I da Lei Complementar nº 730, de 30 de setembro de 2013”; 

145/16 que “Altera dispositivo da Lei Complementar nº 

785, de 9 de julho de 2014 que dispõe sobre a Lei 
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Orgânica da Advocacia Geral da Assembleia Legislativa”, 

com 24(vinte e quatro) votos; de autoria do Poder 

Judiciário: 122/16 que “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 568/16, de 29 de março de 2010, e dá 

outras providências”, com 24(vinte e quatro) votos, com 

emenda; 123/16 que “Altera a Lei Complementar nº 94, de 3 

de novembro de 1993 – Código e Organização e Divisão 

Judiciária do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”, com 24(vinte e quatro) votos, com emenda; 

143/16 que “Dispõe sobre os cargos de Analista Judiciário 

– Analista de Sistemas do Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia, altera dispositivos da Lei Complementar nº 568, 

de 20 de março de 2010”, com 24(vinte e quatro) votos, 

com emenda; de autoria do Poder Executivo: 133/16 – M 232 

que “Altera o Anexo I da Lei Complementar nº 829, de 15 

de julho de 2015 que dispõe sobre a criação das 

Coordenadorias Regionais de Educação I e II – CRE e o 

Núcleo de Apoio à CRE – NAC e dá outras providências”, 

com 24(vinte e quatro) votos; 142/16 – M 259 que “Cria o 

Conselho de Administração do Centro Técnico Estadual de 

Educação Rural Abaitará – CENTEC Abaitará e dá outras 

providências”, com 24(vinte e quatro) votos. Foram 

aprovadas em primeira discussão e votação, pelo processo 
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de votação nominal, com quórum qualificado de 2/3 as 

seguintes Propostas de Emenda Constitucional nºs.: 026/16 

de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que “Acrescenta o 

artigo 88 da Constituição Estadual os incisos IX e X que 

incluem no rol de legitimados para propor Ação Direta de 

Inconstitucionalidade de lei ou ato normativo estadual ou 

municipal, em face desta Constituição, também a Comissão 

Permanente e os membros da Assembleia Legislativa”, com 

24(vinte e quatro) votos; de autoria do Deputado Léo 

Moraes: 020/16 que “Acrescenta o parágrafo 14 ao artigo 

20 da Constituição Estadual que dispõe sobre os 

servidores públicos do Estado de Rondônia”, com 23(vinte 

e três) votos; 028/16 que “Altera a redação do artigo 146 

e acrescenta o artigo 146-A e os parágrafos 1º, 2º, 3º, 

4º, 5º, 6º, 7º, 8º, 9º e 10 da Constituição Estadual, 

estabelecendo critérios para nomeação do Delegado Geral 

da Polícia Judiciária Civil e dá outras providências”, 

com 24(vinte e quatro) votos; de autoria do Deputado 

Hermínio Coelho: 023/16 que “Acrescenta os parágrafos 4º 

e 5º ao artigo 127 da Constituição do Estado de 

Rondônia”, com 23(vinte e três) votos; 027/16 que “Altera 

o parágrafo 7º do artigo 136-A da Constituição do Estado 

de Rondônia”, com 24(vinte e quatro) votos. O Senhor 
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Deputado Léo Moraes solicitou a retirada de tramitação do 

Projeto de Lei nº 297/15, de sua autoria. No GRANDE 

EXPEDIENTE e nas COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS e nas 

COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES não houve oradores inscritos.  

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 em segunda discussão e votação, os Projetos 

aprovados nesta sessão. 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 catorze minutos do dia catorze de dezembro 

do ano dois mil e dezesseis. 

 




