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ATA DA SEPTUAGÉSIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA TERCEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

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

dezessete, às nove horas e vinte e dois 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, Maurão de Carvalho 

– Presidente, Ezequiel Júnior – 2º Vice-Presidente; 

Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º 

Secretário; 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, Geraldo da 

Rondônia, 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 

da Senhora Deputada Rosângela Donadon. Havendo número 



    

                                                                                                                                                                                        

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Folha de Ata  

 

 

 

 
 

  
 

 

________________Presidente                                                             

 

 

_______________1ºSecretário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

_______________2ºSecretário 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ATA Nº 506  13 DE  DEZEMBRO  DE 2017 FL   2 

regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 

sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão ordinária 

anterior. Foi lido o seguinte EXPEDIENTE RECEBIDO: 

Mensagens nºs.: 299, 300, 301, 302, 303/2017 – Poder 

Executivo; Ofício nº 55/2017 – Supremo Tribunal 

Federal; Ofício nº 077/2017 – Fundo Emergencial de 

Febre Aftosa do Estado de Rondônia. A sessão foi 

suspensa às nove horas e quarenta e um minutos e 

reaberta às dez horas e trinta e dois minutos. Nas 

BREVES COMUNICAÇÕES fizeram uso da palavra os Senhores 

Deputados Airton Gurgacz, Adelino Follador, Laerte 

Gomes, Lazinho da Fetagro, Só na Bença, Anderson do 

Singeperon, Léo Moraes e Hermínio Coelho. A sessão foi 

suspensa às onze horas e trinta e dois minutos e 

reaberta às doze horas e quarenta e quatro minutos. Na 

primeira parte da ORDEM DO DIA foram apresentadas e 

lidas as seguintes matérias: Proposta de Emenda 

Constitucional de autoria dos Deputados Alex Redano, 

Maurão de Carvalho e Jean Oliveira que “Altera o 

parágrafo 2º do artigo 6º, acrescenta o inciso XIII ao 

artigo 30, e dá nova numeração ao parágrafo único e 
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acrescenta o parágrafo 2º ao artigo 219 da Constituição 

do Estado de Rondônia”; Requerimento de autoria do 

Deputado Anderson do Singeperon que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja solicitado à SESAU informações 

quanto ao pagamento do Adicional de Insalubridade aos 

Técnicos de Enfermagem que Ingressaram a partir do ano 

de 2009 no Estado de Rondônia”; Requerimento de autoria 

do Deputado Léo Moraes que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja solicitado à Diretora da CAERD 

explicações sobre as constantes falta de abastecimento 

de água na cidade de Porto Velho”; Requerimentos de 

autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja solicitado ao Poder Executivo 

cópias de documentos referentes às Mensagens nºs.: 293, 

294, 295, 297, e 297, de 12 de dezembro de 2017”; 

Requerimento de autoria do Deputado Hermínio Coelho que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado voto 

de louvor à Associação de Praças da Polícia Militar do 

Estado de Rondônia – ASPRA PM/RO, bem como aos membros 

da Diretoria”; Requerimentos de autoria do Deputado 

Geraldo da Rondônia que: “Requer à Mesa, na forma 
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regimental, seja aprovado voto de louvor aos Senhores 

Valdemir Alcântar, Irineo Pereira Santos, João Ronconi, 

Antônio Carlos de Melo Batista, Adeir Cândido Neto, 

Marcelo Luís Pego, e Senhoras Ilda da Conceição 

Salvático, Rosa de Jesus Pereira e Rosângela Denardin, 

todos moradores do município de Ariquemes”; 

Requerimento de autoria do Deputado Maurão de Carvalho 

que “Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

voto de repúdio à tentativa do Ministério da Educação – 

MEC através da inclusão da ideologia de gênero e 

educação sexual na Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC”; Requerimento de autoria dos Deputados Maurão de 

Carvalho e Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 03 de março do ano 2018, às 14:00 horas, 

para análise da situação de criação de novos municípios 

no Estado de Rondônia e em especial sobre a emancipação 

do distrito de Extrema”. Na segunda parte da ORDEM DO 

DIA foram aprovados em discussão única e votação, pelo 

processo de votação simbólica, por maioria de votos: 

Requerimento de autoria do Deputado Hermínio Coelho que 
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“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado voto 

de louvor à Associação de Praças da Polícia Militar do 

Estado de Rondônia – ASPRA PM/RO, bem como aos membros 

da Diretoria”; Requerimentos de autoria do Deputado 

Geraldo da Rondônia que: “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado voto de louvor aos Senhores 

Valdemir Alcântar, Irineo Pereira Santos, João Ronconi, 

Antônio Carlos de Melo Batista, Adeir Cândido Neto, 

Marcelo Luís Pego, e Senhoras Ilda da Conceição 

Salvático, Rosa de Jesus Pereira e Rosângela Denardin, 

todos moradores do município de Ariquemes”; 

Requerimento de autoria do Deputado Maurão de Carvalho 

que “Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

voto de repúdio à tentativa do Ministério da Educação – 

MEC através da inclusão da ideologia de gênero e 

educação sexual na Base Nacional Comum Curricular – 

BNCC”; Requerimento de autoria dos Deputados Maurão de 

Carvalho e Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 03 de março do ano 2018, às 14:00 horas, 

para análise da situação de criação de novos municípios 
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no Estado de Rondônia e em especial sobre a emancipação 

do distrito de Extrema”. Foram aprovados em segunda 

discussão e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Projetos de Lei de 

autoria do Poder Executivo, nº 829/17 – M 281 que 

“Acrescenta dispositivo à Lei nº 1473, de 13 de maio de 

2005 que ‘Concede Crédito Presumido nas Operações de 

saída interestadual de mercadoria importada do 

exterior”; nº 830/17 – M 282 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional suplementar por 

anulação para atender Despesas Correntes com Pessoal e 

Encargos Sociais, Juros e Encargos da Dívida, 

Amortização da Dívida e Outras Despesas Correntes”; nº 

833/17 – M 211 que “Altera, acrescenta e revoga 

dispositivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996 

que ‘Institui o Imposto sobre Operações relativas à 

Circulação de Mercadorias e sobre Prestações de 

Serviços de Transporte Insterestadual e Intermunicipal 

e de Comunicação – ICMS, e dá outras providências”; nº 

835/17 – M 283 que “Altera dispositivo da Lei nº 3507, 

de 3 de fevereiro de 2015 que ‘Institui programa de 
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estágio remunerado, no âmbito da Secretaria de Estado 

do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e da 

Superintendência Estadual de Administração e Recursos 

Humanos - SEARH”; nº 844/17 – M 291 que “Acrescenta, 

altera e revoga dispositivos do artigo 28 da Lei nº 

982, de 6 de junho de 2001”; nº 846/17 – M 293 que 

“Dispõe sobre a fixação de prazos para a elaboração de 

Avaliação Atuarial do Regime Próprio de Previdência 

Social – RPPS dos Servidores Públicos do Estado de 

Rondônia, na forma que especifica, e dá outras 

providências”; nº 848/17 – M 298 que “Autoriza o Poder 

Executivo a abrir crédito adicional por superávit 

financeiro e por anulação até o montante de R$ 

83.762.356,82 em favor das unidades orçamentárias: 

SEFIN, SUGESP, SEGEP, DER, SESDEC, SEDUC e FES”; 

Projeto de Lei nº 840/17 de autoria do Deputado Jesuíno 

Boabaid que “Altera a alínea ‘f’, inciso I, doa artigo 

27, da Lei nº 27 de dezembro de 1996, para alterar a 

alíquota de ICMS incidente sobre a energia elétrica”; 

Projeto de Lei nº 841/17 de autoria do Deputado Dr. 

Neidson que “Declara de utilidade pública a Associação 
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dos Ferroviários da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – 

ASFEM, com sede no município de Porto Velho”; Projeto 

de Lei de autoria da Mesa Diretora nº 849/17 que 

“Concede Auxílio Natalino Excepcional no mês de 

dezembro de 2017 para os servidores do quadro de 

pessoal efetivo, cedidos, agregados e para os nomeados 

em cargos de provimento em comissão da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia”. Foram aprovados em 

segunda discussão e votação, pelo processo de votação 

nominal, por maioria absoluta de votos: Projetos de Lei 

Complementar de autoria do Poder Executivo, nº 186/17 – 

M 294 que “Altera a redação do parágrafo primeiro do 

artigo 53 da Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro 

de 1992”, 17(dezessete) votos; nº 187/17 – M 296 que 

“Dispõe sobre o vencimento dos servidores do Grupo I do 

Departamento Estadual de Estradas de Rodagem, 

Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, conforme a 

Lei Complementar nº 529, de 10 de novembro de 2009, e 

dá outras providências”, com 17(dezessete) votos; nº 

188/17 – M 297 que “Fixa o valor do subsídio dos 

Procuradores no âmbito das Autarquias do Estado de 
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Rondônia e dá outras providências”, com 15(quinze) 

votos; e Projeto de Lei nº 189/17 de autoria da Mesa 

Diretora que “Altera e acrescenta dispositivos da Lei 

Complementar nº 731, de 30 de setembro de 2013 que 

‘Reestrutura o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração 

e o Quadro de Pessoal da Assembleia Legislativa do 

Estado de Rondônia”, com 17(dezessete) votos. A sessão 

foi suspensa às treze horas e sete minutos e reaberta 

às treze horas e quarenta e quatro minutos. Foram 

aprovados em discussão única e votação, pelo processo 

de votação simbólica, por maioria de votos: Projetos de 

Resolução de autoria da Mesa Diretora, nº 120/17 que 

“Dispõe sobre as especialidades e as atribuições dos 

cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa 

do Estado de Rondônia e dá outras providências”; e nº 

121/17 que “Acrescenta dispositivos ao Regimento 

Interno”. Foram aprovados em primeira discussão e 

votação, pelo processo de votação nominal, por maioria 

absoluta de votos: Projeto de Lei Complementar nº 

172/17 de autoria do Deputado Anderson do Singeperon 

que “Altera a Lei Complementar nº 68, de 9 de dezembro 
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de 1992, para incluir os Profissionais da Enfermagem no 

rol do artigo 56-A”, com 18(dezoito) votos, com emenda; 

Projeto de Lei Complementar nº 182/17 de autoria do 

Poder Executivo/M 249 que “Dispõe sobre a organização e 

estrutura do Poder Executivo do Estado de Rondônia, e 

dá outras providências”, com 18(dezoito) votos 

favoráveis e 01(um) contrário, com substitutivo e 

emendas; Projeto de Lei Complementar nº 190/17 de 

autoria da Mesa Diretora que “Estabelece a Estrutura 

Organizacional Administrativa e o Quadro Gerencial e de 

Assessoramento da Assembleia Legislativa do Estado de 

Rondônia”, com 17(dezessete) votos. Foram aprovados em 

primeira discussão e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos Projetos de Lei de 

autoria do Poder Executivo, nº 745/17 – M 188 que 

“Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar 

por superávit financeiro, até o montante de R$ 

5.573.116,17, em favor da unidade orçamentária: 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN/RO”; nº 

799/17 – M 243 que “Autoriza a Companhia de Águas e 

Esgoto de Rondônia – CAERD proceder a contratação de 
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pessoal por tempo determinado para atender à 

necessidade temporária de excepcional interesse 

público”, com 10(dez) votos contrários; nº 843/17 – M 

290 que “Institui o Programa de Recuperação de 

Reparação de Créditos da Fazenda Pública Estadual – 

REFAZ – VI”; nº 847/17 – M 295 que “Acrescenta 

dispositivos à Lei nº 1052, de 19 de fevereiro de 2002 

que ‘Dispõe sobre a Carreira de Tributação e 

Fiscalização do Estado, e dá outras providências’, e dá 

outras providências”; nº 850/17 – M 299 que “Dá nova 

redação e acrescenta dispositivos à Lei nº 1.053, de 22 

de fevereiro de 2002, que ‘Cria o Corpo Voluntário de 

Militares do Estado da Reserva Remunerada e dispõe 

sobre a convocação dos inscritos para serviço ativo em 

caráter transitório, na forma prevista no artigo 9º do 

Decreto-Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982”’; nº 851/17 

– M 300 que “Institui a Diária Especial de Reforço do 

Serviço Operacional – DERSO no âmbito das Corporações 

Militares do Estado de Rondônia”; nº 852/17 – M 301 que 

“Institui o Programa de Apoio Financeiro ao Esporte 

Escolar – PROAFESPE destinado a subsidiar as escolas da 
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rede pública estadual de ensino e conveniadas, cria os 

Centros de Treinamentos de Desporto Escolar – CTDE-TIME 

RONDÔNIA, e dá outras providências”; nº 853/17 – M 302 

que “Altera dispositivos à Lei nº 3696, de 22 de 

dezembro de 2015 que ‘Institui o Programa de Apoio 

Financeiro da Secretaria de Estado da Educação – 

PROAFI/CREA, destinado às unidades regionais de atuação 

intermediária e colegiada do Sistema Estadual de Ensino 

de Rondônia, e dá outras providências’”; nº 854/17 – M 

303 que “Altera dispositivos à Lei nº 3350, de 24 de 

abril de 2014 que ‘Dispõe sobre o Programa de Apoio 

Financeiro – PROAFI destinado às unidades escolares 

urbanas e rurais da Rede Pública Estadual de Ensino e 

dá outras providências”’; Projetos de Lei de autoria do 

Deputado Anderson do Singeperon, nº 779/17 que “Dispõe 

sobre a proibição do funcionamento dos cursos técnicos 

e de graduação na área de saúde, voltado à formação de 

profissionais, no âmbito do Estado de Rondônia, na 

modalidade de ensino à distância(EAD)”, com emenda; nº 

780/17 que “Dispõe sobre a regulamentação das condições 

de repouso dos profissionais de enfermagem nas 
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instituições de saúde públicas e privadas do Estado de 

Rondônia”; nº 801/17 que “Introduz a classificação 

indicativa em exposição, amostras, exibições de arte e 

eventos culturais no âmbito do Estado de Rondônia, e dá 

outras providências”; Projeto de Lei nº 800/17 de 

autoria do Deputado Léo Moraes que “Dispõe sobre sons e 

ruídos, fixa níveis e horários em que será permitida 

sua emissão, e dá outras providências”. O Senhor 

Secretário procedeu à leitura do Termo de Compromisso 

de Recebimento de Diplomas e Medalhas do Deputado 

Airton Gurgacz registrando a entrega de Medalha do 

Mérito Legislativo ao 1º SGT BM José Ivanildo de 

Oliveira Nogueira, no município de Jarú, o dia 15 de 

dezembro de 2017. Foi lido e aprovado o Requerimento de 

autoria dos Deputados Maurão de Carvalho e Dr. Neidson 

que “Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

realização de audiência pública no dia 10 de março do 

ano 2018, às 14:00 horas, para análise da situação de 

criação de novos municípios no Estado de Rondônia e em 

especial sobre a emancipação do distrito de Extrema”. 

Foi lida a Indicação de autoria do Laerte Gomes 



    

                                                                                                                                                                                        

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Folha de Ata  

 

 

 

 
 

  
 

 

________________Presidente                                                             

 

 

_______________1ºSecretário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

_______________2ºSecretário 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ATA Nº 506  13 DE  DEZEMBRO  DE 2017 FL   14 

sugerindo ao Poder Executivo “transferência do feriado 

estadual do dia 4 para o dia 2 de janeiro de 2018, 

alusivo à instalação do Estado de Rondônia”. No GRANDE 

EXPEDIENTE, 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 dezesseis horas e três minutos do dia 

treze de dezembro do ano dois mil e dezessete. 

 




