
ATA DA PRIMEIRA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA PRIMEIRA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

Aos vinte e cinco dias do mês de fevereiro do ano dois 

mil e quinze, às doze horas e cinquenta e quatro minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

extraordinariamente, sob a Presidência do Senhor Deputado 

Maurão de Carvalho - Presidente; Secretariada pelo Senhor 

Deputado Lebrão – 1º Secretário e Senhora Deputada 

Rosângela Donadon – 4ª Secretária; com as presenças dos 

Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton 

Gurgacz, Alex Redano, Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson 

Martins, Ezequiel Júnior, Jesuíno Boabaid, Lazinho da 

Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Marcelino Tenório, Maurão de 

Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só na Bença e 

Senhoras Deputadas Lúcia Tereza e Rosângela Donadon; e 

ausências dos Senhores Deputados Hermínio Coelho, Jean 

Oliveira, Laerte Gomes, Luizinho Goebel e Senhora 

Deputada Glaucione. Havendo número regimental o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. Não houve ata a ser 

lida. O Senhor Presidente comunicou que nesta sessão 

seria realizada eleição para os cargos de Corregedor e 

Ouvidor Parlamentares, conforme dispõe o artigo 3º da Lei 

Complementar nº 326, de 10 de novembro de 2005. O Senhor 

Presidente deu início ao processo de votação, e solicitou 

aos Parlamentares que desejassem concorrer aos referidos 

cargos que registrassem suas candidaturas junto à Mesa, 

em formulário próprio. Em seguida, suspendeu a sessão 

pelo tempo necessário para as inscrições. Reaberta a 

sessão, solicitou à Senhora Secretária que procedesse à 



leitura dos registros das candidaturas dos Senhores 

Deputados Lebrão, para o cargo de Corregedor Parlamentar 

e Ribamar Araújo, para o cargo de Ouvidor Parlamentar. 

Passando-se à eleição, a Senhora Secretária procedeu à 

chamada nominal dos Senhores Deputados para votação do 

Cargo de Corregedor Parlamentar, sendo o Deputado Lebrão 

declarado eleito com dezenove(19) votos favoráveis, para 

o mandato do primeiro biênio da nona legislatura.  Ato 

contínuo, e da mesma forma, ocorreu a votação para o 

cargo de Ouvidor Parlamentar, sendo o Deputado Ribamar 

Araújo declarado eleito com dezenove(19) votos 

favoráveis, para o mandato do primeiro biênio da nona 

legislatura. Os Senhores Deputados Lebrão e Ribamar 

Araújo usaram da palavra para fazerem suas considerações, 

com relação ao novo mandato de Corregedor e Ouvidor 

Parlamentares, respectivamente. A sessão foi suspensa 

pelo tempo necessário para a elaboração dos Termos de 

Posse. Reaberta a sessão, os Termos de Posse de 

Corregedor e Ouvidor Parlamentares foram lidos e em 

seguida assinados, pelo Senhor Presidente e Deputados 

eleitos, com mandato até o dia 31 de janeiro de 2017. 

Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar a 

presente sessão, o Senhor Presidente convocou sessão 

ordinária para o dia 03 de março, no horário regimental, 

às 15:00 horas. Para constar, a Secretária da sessão 

determinou a lavratura desta ata, que após lida e 

aprovada será devidamente assinada pelo Presidente e 

Secretário da sessão. Plenário das Deliberações às treze 

horas e trinta e sete minutos do dia vinte e cinco de 

fevereiro do ano dois mil e quinze.  


