
ATA DA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA. 

 

Ao primeiro dia do mês de março do ano dois mil e 

dezesseis, às dezenove horas e um minuto, reuniu-se a 

Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, 

sob a Presidência do Senhor Deputado Maurão de Carvalho 

– Presidente; Secretariada pelos Senhores Deputados 

Jesuíno Boabaid e Edson Martins – 1º Vice-Presidente; 

com as presenças dos Senhores Deputados Adelino 

Follador, Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, 

Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Jesuíno 

Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, Léo Moraes, 

Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Maurão de Carvalho, 

Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Só na Bença e Senhora 

Deputada Rosângela Donadon; e ausências dos Senhores 

Deputados Cleiton Roque, Hermínio Coelho, Jean 

Oliveira, Lebrão e Senhoras Deputadas Glaucione e Lúcia 

Tereza. 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. O Senhor Presidente 

comunicou que esta sessão seria específica para eleição 

dos cargos de membros titulares e suplentes para 

comporem o Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, 

conforme dispõe o artigo 54 do Código de Ética e Decoro 

Parlamentar. Em seguida, convidou os Parlamentares que 

desejassem concorrer aos cargos para registrarem suas 



candidaturas junto à Mesa. A sessão foi suspensa pelo 

tempo necessário para o registro das candidaturas. 

Reaberta a sessão, o Senhor Presidente solicitou ao 

Senhor Secretário que procedesse à leitura dos 

registros dos candidatos. Registram-se para membros 

titulares, os Senhores Deputados Jesuíno Boabaid, Léo 

Moraes, Marcelino Tenório, Laerte Gomes e Luizinho 

Goebel; e para suplentes os Senhores Deputados Lazinho 

da Fetagro, Dr. Neidson e Senhora Deputada Rosângela 

Donadon. Logo após, informou que a eleição ocorreria de 

forma globalizada, onde os nomes dos Parlamentares 

registrados seriam votados conjuntamente, tanto para os 

cargos de membros titulares como suplentes, ou seja, 

apenas uma votação, abrangendo todos os nomes. Foram 

declarados eleitos para comporem o Conselho de Ética e 

Decoro Parlamentar, para o período de Março de 2016 a 

Janeiro de 2017 os Senhores Deputados Jesuíno Boabaid, 

Léo Moraes, Marcelino Tenório, Laerte Gomes e Luizinho 

Goebel – como membros efetivos e Senhores Deputados 

Lazinho da Fetagro, Dr. Neidson e Senhora Deputada 

Rosângela Donadon – suplentes, com 16(dezesseis) votos 

favoráveis. A sessão foi suspensa para a lavratura do 

Termo de Posse. Reaberta a sessão, o Senhor Secretário 

procedeu à leitura do Termo de Posse. Ato contínuo, o 

Senhor Presidente convidou os Senhores Deputados 

eleitos para assinarem o Termo de Posse, e os declarou 

empossados nos cargos de membros titulares e suplentes 

do Conselho de Ética e Decoro Parlamentar, para o 

período de Março de 2016 a Janeiro de 2017. Nada mais 



havendo a tratar, e antes de encerrar a presente 

sessão, o Senhor Presidente convocou sessão ordinária 

para o dia 02 de março 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 Secretário da sessão. Plenário das 

Deliberações às dezenove horas e vinte e cinco minutos 

do dia primeiro de março do ano dois mil e dezesseis.   

 


