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ATA DA SETIMA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA DÉCIMA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

Aos dezenove dias do mês de março do ano dois mil e 

dezenove, às quinze horas e dezessete minutos, reuniu-

se a Assembleia Legislativa do Estado, ordinariamente, 

na Capital do Estado, no Plenário das Deliberações, sob 

a Presidência dos Senhores Deputados Laerte Gomes - 

Presidente, Aelcio da TV e Ismael Crispin,  

Secretariado pelos Senhores Deputados Ismael Crispin – 

1º Secretário e Adelino Follador, com as presenças dos 

Senhores Deputados Adailton Fúria, Chiquinho da Emater, 

Dr. Neidson, Eyder Brasil, Jair Montes e Lazinho da 

Fetagro, com as ausências dos Senhores Deputados: Alex 

Redano, Alex Silva, Anderson Pereira, Cirone Deiró, 

Edson Martins, Ezequiel Neiva, Jean Oliveira, Jhony 

Paixão, Lebrão, Geraldo da Rondônia, Luizinho Goebel, 

Marcelo Cruz e das Senhoras Deputadas Cassia Muleta e 

Rosangela Donadon. Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. Lida e aprovada a 

ata da sessão ordinária anterior. EXPEDIENTE RECEBIDO. 

01 – Mensagem nº 25/2019 – Poder Executivo, 

encaminhando Projeto de Lei que “Transforma e 

acrescenta parágrafos ao artigo 13 da Lei nº 4.455, de 

7 de janeiro de 2019, que ‘Estima a receita e fixa a 
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despesa do Estado de Rondônia para o exercício 

financeiro de 2019’”. 02 – Mensagem nº 26/2019 – Poder 

Executivo, encaminhando Projeto de Lei Complementar que 

“Altera e acrescenta dispositivos à Lei Complementar nº 

965, de 20 de dezembro de 2017, que ‘Dispõe sobre a 

organização e estrutura do Poder Executivo do Estado de 

Rondônia e dá outras providências’”. 03 – Ofício nº 

2649/19 – SEJUS, encaminhando resposta ao Requerimento 

nº 014/19, de autoria do Senhor Deputado Anderson 

Pereira. 04 – Ofício nº 472/2019 – Ministério Público 

do Estado, solicitando cópia na integra do processo 

legislativo referente à elaboração e à aprovação da Lei 

Complementar Estadual nº 1.000/2018. 05 – Ofício nº 

461/2019 – Ministério Público do Estado, solicitando 

cópia na integra do processo legislativo referente à 

sua elaboração e à aprovação da Lei Complementar 

Estadual nº 967/2018. 06 – Requerimento do Gabinete do 

Deputado Jhony Paixão, encaminhando justificativa de 

ausência da Sessão Ordinária do dia 12 de março de 

2019. 07 – Requerimento do Gabinete do Deputado 

Ezequiel Neiva, encaminhando justificativa de ausência 

da Sessão Ordinária do dia 13 de março de 2019. Nas 

BREVES COMUNICAÇÕES, usaram da palavra os Senhores 

Deputados Ismael Crispin, Jair Montes e Adelino 

Follador. Na primeira parte da ORDEM DO DIA foi 

apresentada e lida as seguintes matérias: Projeto de 

Resolução de autoria do Deputado Adailton Furia:, que 

transfere a sede do Poder Legislativo para o Município 
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de Cacoal no dia 08 de agosto de 2019, com a finalidade 

de realizar Sessão Itinerante Extraordinária na ocasião 

da Exposição Agropecuária de Cacoal – EXPOC agendada 

para o mês de agosto de 2019. Requerimentos do Deputado 

Luizinho Goebel:, Presidente da Comissão de Transporte 

e Obras Públicas: Requer: a Mesa Diretora, que seja 

solicitado junto ao Governo do Estado através do 

Departamento de Estradas e Rodagens – DER, informações 

do plano de trabalho anual de todas as estradas 

pavimentadas e não pavimentadas; Requer a Mesa 

Diretora, seja solicitado junto ao Governo de Rondônia 

através do Departamento de Estadas e Rodagens, 

informações de todas as obras publicas que estão sendo 

executadas, a executar, bem como as obras que se 

encontram paralisadas; Requer a Mesa Diretora, que seja 

solicitado junto ao Governo do Estado através do 

Departamento de Estradas e Rodagens – DER, relação 

total de servidores efetivos, celetistas, comissionados 

e cedidos de outros órgãos e suas devidas lotações a 

partir de 01 de janeiro do corrente ano; Requer: ao 

governo do Estado de Rondônia através do Departamento 

de Estadas e Rodagens, informações sobre a relação de 

máquinas, equipamentos, especificações e cadastros 

patrimoniais na sua totalidade, inclusive os que 

encontram-se cedidos e em manutenção, pertencente ao 

Departamento de Estradas e Rodagens. Requerimento do 

Deputado Jair Montes: Requer voto de pesar aos alunos e 

servidores vítimas do massacre na Escola Estadual de 
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Ensino Fundamental e Médio Professor Raul Brasil, no 

município de Suzano, localizado no Estado de São Paulo, 

que vitimou onze pessoas; Requer: que seja oficiado a 

Secretaria de Estado de Assistência e do 

Desenvolvimento Social, informações referente aos 

programas de habitação social planejados e em 

construção, quantas habitações foram entregues e falta 

entregar, quantos projetos de moradia foram entregues 

sem equipamentos públicos, na área urbana e rural, no 

Estado de Rondônia; Requer: que seja oficiado ao Poder 

Executivo, informações referente ao quadro de agentes 

de transito efetivos com suas respectivas lotações, 

funções gratificadas e concessões de diárias e algum 

tipo de bonificação por desempenho de atividades, do 

Departamento Estadual de Transito, do Estado de 

Rondônia; Requer: que seja oficiado ao Poder Executivo, 

informações referente aos recursos oriundos dos 

empréstimos do Programa Integrado de Desenvolvimento e 

Inclusão Socioeconômico do Estado de Rondônia; Requer: 

ao Poder Executivo, informações referente ao 

recebimento de Jetons pelos membros da Junta 

Administrativa de recursos e infrações e do Conselho 

Diretor, cópias de atas e planilhas de empenhos, do 

Departamento Estadual de Transito, do Estado de 

Rondônia; Requer da Secretaria de Estado de Educação, 

informações referente ao Convênio de Transporte Escolar 

do município de Nova Mamoré e o Governo do Estado de 

Rondônia; Requer da Secretaria de Estado da 



    

                                                                                                                                                                                        

 

 

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Folha de Ata  

 

 

 

 

 
 

 

 

________________Presidente                                                             

 

 

_______________1ºSecretário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

 

_______________2ºSecretário 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      

 ATA Nº 012  19 DE MARÇO  DE 2019 FL   5 

Agricultura, Pecuária e Regularização Fundiária, 

informações referente ao saldo de calcário, retirado e 

para retirar pelos municípios do Estado de Rondônia. 

Requerimento Deputado Aélcio da TV: Requer a diretora, 

a realização de sessão Solene para entrega de Voto de 

Louvor ao colégio Tiradentes II da Policia militar, do 

Distrito de Jaci Paraná, Município de Porto Velho. 

Requerimento Deputado Anderson Pereira: Requer ao 

Presidente da Companhia de Água e Esgoto de Rondônia- 

CAERD, esclarecimentos quanto as noticias de aumento 

tarifário nas contas de consumo de água para o ano de 

2019no âmbito do Estado de Rondônia. Requer: Á 

Secretaria de Estado da Justiça SEJUS, Senhora Etelvina 

da Costa Rocha, informações acerca da falta de 

tornolezeiras eletrônicas, acessórios e a deficiência 

no sistema de monitoramento, na Casa de Prisão Albergue 

Masculino, em Ji Paraná. Requer: Ao Presidente da 

Companhia de Águas e Esgostos do Estado de Rondonia – 

CAERD, Senhor José Irineu Cardoso Ferreira, informações 

e providencias quanto ao abastecimento de água no 

distrito de Vista Alegre do Abunã. Requer: Ao 

Secretario de Estado da Educação, Senhor Suamy 

Vivecananda Lacerda de Abreu, em caráter de urgência, 

providencias e Educação Estadual Carmela Dutra, que 

conforme denuncio feitas pelos alunos da instituição de 

ensino, vem apresentando diversas irregularidades, 

necessitando de reforma urgente. Requerimento Deputado 

Dr. Neidson: Requer pedido de informações a Secretaria 
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de Estado da Educação- ( SEDUC), sobre os motivos que 

ensejaram a interdição da E.E.E.F.M Benedito Laurindo 

Gonçalves e quais as providencias a serem tomadas na 

Unidade Educacional, localizada no Município de Parecis 

– RO. Requerimento Deputado Alex Silva: Requer a 

realização de Audiência Publica no dia 08 de Abril de 

2019, as 15 horas, com o objetivo de debater sobre os 

casos de Feminicidio e de violência contra a mulher, 

bem como discutir políticas publicas a serem 

implementadas para neutralização dessas ocorrências no 

Estado de Rondônia. Requerimento Deputado Eyder Brasil: 

Requer a Mesa Diretora, que seja realizar sessão solene 

para entregue de homenagem ao Centro de Integração 

Empresa-Escola-CIEE- pelos relevantes serviços 

prestados, por meio de programas sociais e assistências 

a comunidade rondoniense. Requerimento Deputado Marcelo 

Cruz: Requer a Mesa Diretora que seja enviado o pedido 

de informações ao excelentíssimo senhor Secretario de 

Estado da Educação-SEDUC, para que no prazo de 10(dez) 

dias informe á esta casa de leis, quais ações serão 

tomadas para que os professores possam participar da 

alimentação escolar, haja visto, que o memorando-

Circular N°4/2019/SEDUC- SAC, informa sobre o PNAE n° 

05/2016, proibindo que professores, diretores e demais 

membros da escola participe da merenda escolar. Requer: 

á Mesa Diretora que seja enviado pedido de informação á 

Excelentissima senhora Superintendente do Instituto do 

Meio Ambiente e dos Recursos Naturais Renováveis – 
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IBAMA, no Estado de Rondonia, para que no prazo de de 

10(dez) dias, informe a esta casa de leis quais 

licenças vigentes e seus respectivos prazos de validade 

que foram concedidos pelo IBAMA em favor da Energia 

sustentável do Brasil – ESBR, UHE- JIRAU, informa ainda 

sobre acordos de compensação e o status de cada um, 

destacando se foram ou não cumpridos, e enviados copias 

de documentos. Requer: á Mesa Diretora que seja enviado 

pedido de informações ao Excelentissimo senhor 

Secretario de Estado do Desenvolvimento Ambiental – 

SEDAM, para que no prazo de 10(dez) dias, informe á 

esta casa de leis quais licenças de competências desta 

secretario foram emitidos em favor de Energia 

sustentável do Brasil – ESBR , UHE- JIRAU, destacando 

quais estão vigentes e seus respectivos prazos de 

validades, informar ainda sobre acordos de compensação 

e o cumprimentos, e enviar copias dos respectivos 

documentos. Requer: á Mesa Diretora, Audiencia Publica 

a ser realizada no dia 25 de março de 2019, as 09:00 no 

plenarinho desta casa de leis, para tratar sobre os 

impactos da enchente do rio madeira nas comunidades 

ribeirinha, urbana e rural de Porto Velho. Requer: á 

Mesa Diretora que seja enviado pedido de informação ao 

Excelentíssimo senhor Secretario Municipal de Meio 

Ambiente – SEMA, de Porto Velho, para que no prazo de 

10(dez) dias, informe á esta casa de leis quais 

licenças de competência desta secretaria foram emitidas 

em favor da Energia sustentável do Brasil – ESBR, UHE-
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JIRAU, destacando quais estão vigentes e seus 

respectivos prazos de validade, informar ainda sobre 

acordos de compensação e o status de cada um, foram ou 

não cumpridos, e enviar copia dos respectivos 

documentos. Requer: á Mesa Diretora, na forma 

Regimental, o encaminhamento deste requerimento ao 

coordenador da bancada Federal do Estado de Rondonia, 

para que destinem emenda de bancada para viabilização 

da construção da nova escola EEEFM – Escola Estadual 

Gov. Petronio Barcelos de Ensino Fundamental e Medio, 

que será escola modelo do estado na formação dos nossos 

jovens, situada no bairro Nova Porto Velho, nesta 

Capital. O custo aproximado e de R$: 15.000.000,00( 

quinze milhões de reais). Requerimento Deputado Lazinho 

da Fetagro: Ao Exmo. Governado do Estado com copia ao 

Diretor Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, 

Infraestrutura e Serviços públicos (DER), que encaminhe 

o plano de ação para as estradas do Estado de Rondônia 

para o ano de 2019. Projeto de Lei do Deputado Adelino 

Follador, que acrescenta dispositivo da Lei nº 3.686, 

de 08 de dezembro de 2015, que dispõe sobre o 

Licenciamento Ambiental do Estado de Rondônia. 

Requerimento do Deputado Dr. Neidson, requer ao Poder 

Executivo, com cópia à Secretaria do Estado de 

Segurança Pública e cidadania, informações sobre a 

conclusão do novo prédio da Unidade Integrada de 

Segurança Publica, do município de Buritis. Projeto de 

Lei do Deputado Chiquinho da Emater, que institui o Dia 
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Estadual de conscientização da Síndrome de Berdon. 

Projeto de Resolução do Deputado Laerte Gomes, que 

institui na forma que especifica, o Programa 

Legislativo Democrático e Participativo, no âmbito da 

Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. Projeto 

de Resolução do Deputado Laerte Gomes, que cria no 

âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, 

a Frente Parlamentar Permanente para tratar de assuntos 

de acordos comerciais e investimentos entre o Estado de 

Rondônia – Brasil e China. Veto Parcial nº 001/19 ao 

Projeto de Lei nº 976/18, de autoria do Deputado Só na 

Bença, 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. Veto Total 001/19 

ao Projeto de Lei Complementar nº 252/18 de autoria 

Coletiva que revoga a lei complementar nº 837, de 26 de 

outubro de 2015. Veto Total nº 004/19 ao Projeto de Lei 

nº 883/18 de autoria do Deputado Léo Moraes que 

institui no calendário oficial de eventos do Estado de 

Rondônia, os Jogos Universitários Rondoniense – JUR e 

dá outras providências. Veto Total nº 008/19 ao Projeto 

de Lei nº 985/18, de autoria do Deputado Hermínio 

Coelho que proíbe a apreensão e a remoção de veículos 

em função do atraso no pagamento do IPVA. Veto Total nº 

011/19 ao Projeto de Lei nº 972, de autoria dos 

Deputados Anderson do Singeperon e Dr. Neidson que 

dispõe sobre a regulamentação das condições de repouso 
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dos profissionais de enfermagem nas instituições de 

saúde publica e provadas do estado de Rondônia. Veto 

Total  nº 012/19 ao 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. Veto Total nº 013/19 

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

Lebrão que institui o ensino obrigatório da Língua 

Brasileira e Sinais - LIBRAS desde a educação infantil, 

até ensino médio, como disciplina curricular 

obrigatória para os alunos deficientes matriculados na 

rede estadual de ensino, das instituições públicas e 

privadas, estendido aos pais de alunos com deficiência 

auditiva na instituição. Veto Total nº 015/19 ao 

Projeto de Lei nº 1086/18, de autoria da Deputada 

Rosângela Donadon que institui a política de prevenção, 

diagnóstico e tratamento do câncer bucal, no âmbito do 

Estado de Rondônia e dá outras providências. Na segunda 

parte da ORDEM DO DIA, foram aprovadas as seguintes 

matérias: Requerimento Deputado Aélcio da TV: Requer a 

diretora, a realização de sessão Solene para entrega de  

Voto de Louvor ao colégio Tiradentes II da Policia 

militar, do Distrito de Jaci Paraná, Município de Porto 

Velho. Requerimento do Deputado Jair Montes: Requer 

voto de pesar aos alunos e servidores vítimas do 

massacre na Escola Estadual de Ensino Fundamental e 

Médio Professor Raul Brasil, no município de Suzano, 

localizado no Estado de São Paulo, que vitimou onze 
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pessoas; Requerimento Deputado Alex Silva: Requer a 

realização de Audiência Publica no dia 08 de Abril de 

2019, as 15 horas, com o objetivo de debater sobre os 

casos de Feminicidio e de violência contra a mulher, 

bem como discutir políticas publicas a serem 

implementadas para neutralização dessas ocorrências no 

Estado de Rondônia. Requerimento Deputado Eyder Brasil: 

Requer a Mesa Diretora, que seja realizar sessão solene 

para entregue de homenagem ao Centro de Integração 

Empresa-Escola-CIEE- pelos relevantes serviços 

prestados, por meio de programas sociais e assistências 

a comunidade rondoniense. Requerimento Deputado Marcelo 

Cruz: Requer: á Mesa Diretora, Audiencia Publica a ser 

realizada no dia 25 de março de 2019, as 09:00 no 

plenarinho desta casa de leis, para tratar sobre os 

impactos da enchente do rio madeira nas comunidades 

ribeirinha, urbana e rural de Porto Velho. Projeto de 

Lei do Deputado Adelino Follador, que acrescenta 

dispositivo da Lei nº 3.686, de 08 de dezembro de 2015, 

que dispõe sobre o Licenciamento Ambiental do Estado de 

Rondônia. Projeto de Lei do Deputado Chiquinho da 

Emater, que institui o Dia Estadual de conscientização 

da Síndrome de Berdon. Projeto de Resolução do Deputado 

Laerte Gomes, que institui na forma que especifica, o 

Programa Legislativo Democrático e Participativo, no 

âmbito da Assembleia Legislativa do estado de Rondônia. 

Projeto de Resolução do Deputado Laerte Gomes, que cria 

no âmbito da Assembleia Legislativa do Estado de 
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Rondônia, a Frente Parlamentar Permanente para tratar 

de assuntos de acordos comerciais e investimentos entre 

o Estado de Rondônia – Brasil e China. Projeto de 

Resolução de autoria do Deputado Adailton Furia:, que 

transfere a sede do Poder Legislativo para o Município 

de Cacoal no dia 08 de agosto de 2019, com a finalidade 

de realizar Sessão Itinerante Extraordinária na ocasião 

da Exposição Agropecuária de Cacoal – EXPOC agendada 

para o mês de agosto de 2019. Veto Parcial nº 001/19 ao 

Projeto de Lei nº 976/18, de autoria do Deputado Só na 

Bença, 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. VETO MANTIDO com 

dezessete (17) votos favoráveis e nenhum contrário. 

Veto Total nº 004/19 ao Projeto de Lei nº 883/18 de 

autoria do Deputado Léo Moraes que institui no 

calendário oficial de eventos do Estado de Rondônia, os 

Jogos Universitários Rondoniense – JUR e dá outras 

providências. VETO MANTIDO com quinze (15) votos 

favoráveis e um (01) contrário. Veto Total nº 008/19 ao 

Projeto de Lei nº 985/18, de autoria do Deputado 

Hermínio Coelho que proíbe a apreensão e a remoção de 

veículos em função do atraso no pagamento do IPVA. VETO 

REJEITADO com cinco(05) votos favoráveis e treze (13) 

votos contrários. Veto Total nº 011/19 ao Projeto de 

Lei nº 972, de autoria dos Deputados Anderson do 

Singeperon e Dr. Neidson que dispõe sobre a 
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regulamentação das condições de repouso dos 

profissionais de enfermagem nas instituições de saúde 

publica e provadas do estado de Rondônia. VETO 

REJEITADO com cinco (05) votos favoráveis e treze (13) 

votos contrários. Veto Total  nº 012/19 ao 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. VETO 

MANTIDO com vinte (20) votos favoráveis e nenhum 

contrário. Veto Total nº 013/19 ao Projeto de Lei nº 

1115/18 de autoria do Deputado Lebrão que institui o 

ensino obrigatório da Língua Brasileira e Sinais - 

LIBRAS desde a educação infantil, até ensino médio, 

como disciplina curricular obrigatória para os alunos 

deficientes matriculados na rede estadual de ensino, 

das instituições públicas e privadas, estendido aos 

pais de alunos com deficiência auditiva na instituição. 

VETO MANTIDO com quinze (15) votos favoráveis e cinco 

(05)contrários. Veto Total nº 015/19 ao Projeto de Lei 

nº 1086/18, de autoria da Deputada Rosângela Donadon 

que institui a política de prevenção, diagnóstico e 

tratamento do câncer bucal, no âmbito do Estado de 

Rondônia e dá outras providências. VETO MANTIDO com 

vinte e um (21) votos favoráveis e nenhum contrário. 

NO GRANDE EXPEDIENTE, usaram da palavra os Senhores 

Deputados:  Dr. Neidson, Cirone Deiró, Laerte Gomes e 

Anderson Pereira. NAS COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, usou 

da palavra o Deputado Líder do Governo Eyder Brasil. 
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Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, não houve orador 

inscrito. 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 as seguintes matérias: Projetos de Lei 

nºs.: 013/19 e 017/198, Projeto de Resolução nº 002/19. 

Para constar, o Secretário da sessão determinou a 

lavratura desta ata, que após lida e aprovada será 

devidamente assinada pelo Presidente e Secretário da 

sessão. Plenário das Deliberações as dezoito horas e 

cinquenta e nove minutos do dia dezenove de março do 

ano dois mil e dezenove.  

 

 

 

 


