
ATA DA SEXAGÉSIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

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

dezoito, às dezenove horas e quarenta e oito minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência dos Senhores 

Deputados Edson Martins – 1º Vice-Presidente e Anderson 

do Singeperon; Secretariada pelos Senhores Deputados 

Ezequiel Júnior – 2º Vice-Presidente e Jesuíno Boabaid; 

com as presenças dos Senhores Deputados Adelino 

Follador, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson do 

Singeperon, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson Martins, 

Ezequiel Júnior, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte 

Gomes, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Luizinho Goebel, 

Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Só na Bença e da 

Senhora Deputada Rosângela Donadon; e ausências dos 

Senhores Deputados Aélcio da TV, Geraldo da Rondônia, 

Hermínio Coelho, Léo Moraes, Marcelino Tenório, Saulo 

Moreira. 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: Projetos de Lei Complementar de autoria do 

Tribunal de Contas nº 256/18 que “Acrescenta o artigo 

2º-A a Lei Complementar nº 194, de 1º de dezembro de 



1997, e dá outras providências”, com 17(dezessete) 

votos, nº 257/18 que “Dispõe sobre a possibilidade de 

alienação de bens imóveis do patrimônio do Tribunal de 

Contas do Estado de Rondônia e acrescenta o artigo 118-

A a Lei Complementar nº 859, De 18 de fevereiro de 

2016, e dá outras providências”, com 16(dezesseis) 

votos; Projeto de Lei Complementar nº 253/18 de autoria 

da Mesa Diretora que “Altera dispositivos da Lei 

Complementar nº 967, de 10 de janeiro de 2018 e dá 

outras providências”, com 15(quinze) votos; Projeto de 

Lei Complementar nº 259/18 de autoria do Deputado 

Jesuíno Boabaid que “Dispõe sobre a regulamentação do 

artigo 268 da Constituição do Estado e dá outras 

providências”, com 16(dezesseis) votos. Foram aprovados 

em segunda discussão e votação, pelo processo de 

votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei 

nº 1096/18 de autoria do Deputado Adelino Follador que 

“Dá nova redação ao artigo 1º da Lei nº 1630, de 18 de 

maio de 2006 que ‘Institui no Estado de Rondônia a meia 

entrada em estabelecimentos de cultura, esportes e 

lazer para os trabalhadores mencionados, e dá outras 

providências’”; Projetos de Lei de autoria do Poder 

Executivo: nº 719/17 – M 152 que “Acrescenta 

dispositivos à Lei nº 3537, de 15 de abril de 2015 que 

‘Cria o Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado 

de Rondônia – FUNDEP e o Fundo Especial de Modernização 

da Procuradoria Geral do Estado de Rondônia – FUMORPGE 

e dá outras providências’”, nº 957/18 – M 99 que 

“Acrescenta dispositivos à Lei nº 1558, de 26 de 



dezembro de 2005 que ‘Cria incentivo tributário a 

estabelecimentos industriais localizados no Estado de 

Rondônia’”, nº 1050/18 – M 179 que “Institui Taxa de 

Utilização de Pista de Teste – TUPT no âmbito do 

Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN e dá outras 

providências”, nº 1106/18 – M 239 que “Altera as 

alíneas ‘a’, ‘b’, ‘c’, ‘d’ e ‘i’ do inciso I e os 

parágrafos 4º e 6º do artigo 5º e o caput do artigo 6º 

da Lei nº 3137, de 3 de julho de 2013 que ‘Cria o 

Conselho Estadual de Promoção da Igualdade Racial, 

estabelece normas de composição, competência, 

funcionamento e dá outras providências’”; Projetos de 

Lei de autoria do Tribunal de Justiça nº 1102/18 que 

“Altera a Lei nº 2771, de 8 de junho de 2012 que 

reorganizou os serviços notariais e registrais do 

Estado de Rondônia”, e nº 112718 que “Autoriza o Poder 

Executivo a utilizar e remanejar os recursos do Fundo 

de Informatização, Edificação e Aperfeiçoamento dos 

Serviços Judiciários(Fuju) na forma que especifica”. 

Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar esta 

sessão, o Senhor Presidente convocou sessão ordinária 

para o dia 12 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 vinte horas e dezoito minutos do dia 

onze de dezembro do ano dois mil e dezoito.   

 


