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ATA DA TRIGÉSIMA QUINTA SESSÃO ORDINÁRIA DA QUARTA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

  

Aos vinte e sete dias do mês de junho do ano dois mil e 

dezoito, às nove horas e quinze minutos, reuniu-se a 

Assembleia Legislativa do Estado, ordinariamente, na 

Capital do Estado, no Plenário das Deliberações, sob a 

Presidência dos Senhores Deputados Ezequiel Júnior – 2º 

Vice-Presidente, Jesuíno Boabaid, Maurão de Carvalho – 

Presidente, Saulo Moreira e Só na Bença; Secretariada 

pelos Senhores Deputados Lebrão – 1º Secretário, Airton 

Gurgacz e Laerte Gomes; com as presenças dos Senhores 

Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton 

Gurgacz, Anderson do Singeperon, Cleiton Roque, Dr. 

Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Hermínio 

Coelho, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, 

Lazinho da Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho 

Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo 

Moreira, Só na Bença e da Senhora Deputada Rosângela 

Donadon; e ausências dos Senhores Deputados Alex 
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Redano, Geraldo da Rondônia e Marcelino Tenório.  

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 

aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão 

ordinária anterior. Não houve EXPEDIENTE RECEBIDO. Nas 

BREVES COMUNICAÇÕES não houve oradores inscritos. A 

sessão foi suspensa às nove horas e vinte e dois 

minutos e reaberta às nove horas e quarenta e seis 

minutos. Na primeira parte da ORDEM DO DIA foram 

apresentadas e lidas as seguintes Matérias: Projeto de 

Lei de autoria do Deputado Léo Moraes que “Torna 

obrigatório aos hospitais da rede pública e privada, 

contratados ou conveniados com o sistema único de saúde 

– SUS, a disponibilização de meios que permitam a 

presença de acompanhantes para parturientes quando 

internados, e dá outras providências”; Projeto de 

Decreto Legislativo de autoria do Deputado Airton 

Gurgacz que “Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 

Excelentíssimo Dr. Edewaldo Fantini Júnior”; 

Requerimentos de autoria do Deputado Jean Oliveira que 

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

de louvor à Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, 

pelas atividades fraternais e assistenciais à pessoas 
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carentes do Estado de Rondônia”, e “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado voto de louvor a 

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul Luz e 

Perseverança, pelos 10 anos de atividades fraternais e 

assistenciais às pessoas carentes de Porto Velho”. Na 

segunda parte da ORDEM DO DIA foram aprovados, em 

discussão única e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Requerimentos de 

autoria do Deputado Jean Oliveira que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja aprovado voto de louvor à 

Fraternidade Feminina Cruzeiro do Sul, pelas atividades 

fraternais e assistenciais à pessoas carentes do Estado 

de Rondônia”, e “Requer à Mesa, na forma regimental, 

seja aprovado voto de louvor a Fraternidade Feminina 

Cruzeiro do Sul Luz e Perseverança, pelos 10 anos de 

atividades fraternais e assistenciais às pessoas 

carentes de Porto Velho”. A sessão foi suspensa às nove 

horas e cinquenta minutos e reaberta às dez horas e 

quarenta e três minutos. Foi aprovado em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação nominal, 

por maioria absoluta de votos: Projeto de Lei 

Complementar nº 220/18 de autoria do Tribunal de 
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Justiça que “Dispõe sobre a criação de cargos 

comissionados para o Poder Judiciário do Estado de 

Rondônia e altera dispositivos da Lei Complementar nº 

568, de 29 de março de 2010”, com 15(quinze) votos 

favoráveis e 03(três) contrários. Foram lidas as 

seguintes Mensagens nºs.: 141, 142, 143, 144, e 

145/2018 do Poder Executivo. No GRANDE EXPEDIENTE, nas 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS e nas COMUNICAÇÕES 

PARLAMENTARES não houve oradores inscritos. A sessão 

foi suspensa às quinze horas e cinquenta e cinco 

minutos e reaberta às dezesseis horas e trinta e três 

minutos. 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, o projeto 

aprovado 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 

onze horas e quatro minutos do dia vinte e sete de 

junho do ano dois mil e dezoito. 

 




