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ATA DA QUINQUAGÉSIMA SEXTA SESSÃO ORDINÁRIA DA PRIMEIRA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

Aos vinte e um dias do mês de outubro do ano dois mil e 

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

Assembleia Legislativa do Estado, ordinariamente, na 

capital do Estado, no Plenário das Deliberações, sob a 

Presidência dos Senhores Deputados Lazinho da Fetagro, 

Adelino Follador, Airton Gurgacz e Maurão de Carvalho - 

Presidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 

1º Secretário; com as presenças dos Senhores Deputados 

Adelino Follador, Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex 

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

Ezequiel Júnior, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, 

Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho da Fetagro, 

Lebrão, Léo Moraes, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, 

Só na Bença; e ausências dos Senhores Deputados 

Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Saulo Moreira e 

Senhoras Deputadas Glaucione, Lúcia Tereza e Rosângela 

Donadon. Havendo número regimental, o Senhor Presidente 

declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada a ata da 
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sessão ordinária anterior. O Senhor Secretário procedeu 

à leitura do EXPEDIENTE RECEBIDO: Ofício nº 322/2015 – 

Tribunal de Contas do Estado; Ofício nº 008/2015 – Juiz 

Federal Dimis da Costa Braga; Requerimento do Senhor 

Deputado Saulo Moreira, justificando ausência em sessão 

plenária. Nas BREVES COMUNICAÇÕES fizeram uso da 

palavra os Senhores Deputados Airton Gurgacz e Edson 

Martins. No GRANDE EXPEDIENTE fizeram uso da palavra os 

Senhores Deputados Laerte Gomes, Alex Redano, Adelino 

Follador e Cleiton Roque. A sessão foi suspensa às dez 

horas e quarenta e dois minutos e reaberta às doze 

horas e trinta minutos. Nas COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS 

não houve oradores inscritos. Na primeira parte da 

ORDEM DO DIA foram apresentadas e lidas as seguintes 

matérias: Projetos de Resolução de autoria da Mesa 

Diretora que: “Altera e acrescenta dispositivos da 

Resolução nº 262, de 26 de março de 2014 que ‘Institui 

e disciplina a utilização de cota mensal para 

ressarcimento de despesas relacionadas com a atividade 

parlamentar e dá outras providências’”, e “Acrescenta 

dispositivos à Resolução nº 289, de 11 de março de 2015 

que ‘Institui e disciplina a utilização de cota mensal 

para ressarcimento de despesas com transporte e 
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correlatas no exercício da atividade parlamentar’”; 

Requerimento de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovada 

realização de audiência pública para o dia 13 de 

novembro, às 15:00 horas, com a finalidade de discutir 

sobre as demandas pertinentes a União Portovelhense das 

Associações - UPAS”; Requerimentos de autoria do 

Deputado Aélcio da TV que: “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovada realização de sessão solene 

para o dia 23 de novembro, às 15:00 horas, para entrega 

de voto de louvor à Rede TV Rondônia” e “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja aprovada realização de sessão 

solene para o dia 07 de dezembro, às 15:00 horas, para 

entrega de voto de louvor aos instrutores do PROERD”; 

Requerimento de autoria Coletiva que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovada realização de audiência 

pública para o dia 27 de novembro, às 10:00 horas, para 

debater sobre o Turismo de Porto Murtinho, na Câmara 

Municipal, no município de Nova Mamoré”; Requerimento 

de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

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

voto de repúdio por parte desta Casa Legislativa contra 

ato violento praticado por policiais da Polícia 



    

                                                                                                                                                                                        

ESTADO DE RONDÔNIA 

ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA 

Folha de Ata  

 

 

  
________________Presidente                                                             

 

_______________1ºSecretário                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

_______________2ºSecretário 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      
 ATA Nº 137  21 DE   OUTUBRO  DE 2015 FL   4 

Rodoviária Federal, no dia 21 de setembro de 2015 

contra manifestação pacífica dos moradores do bairro 

Renascer, na cidade Porto Velho”; Requerimento de 

autoria do Deputado Jean Oliveira que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, solicite a Eletronorte, a 

conclusão da obra da Ponte de Integração sobre o rio 

Jamari”; Indicações de autoria do Deputado Jesuíno 

Boabaid sugerindo ao Pode Executivo “pavimentação 

asfáltica das ruas: Idalva Fraga Moreira – bairro São 

Francisco, Ivone Chakian e Taruapé – bairro Juscelino 

Kubitschek”; Indicação de autoria do Deputado Alex 

Redano sugerindo ao Poder Executivo “aquisição de 

manilhas para saneamento da RO 460, no distrito de Vila 

União, município de Campo Novo”; Indicação de autoria 

do Deputado Airton Gurgacz sugerindo ao Poder Executivo 

“aquisição de materiais cirúrgicos para atender o 

Hospital Municipal de Jaru”. O Senhor Secretário 

procedeu à leitura das seguintes Mensagens nºs.: 206, 

207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214 e 215 do Poder 

Executivo, de 21 de outubro de 2015. Na segunda parte 

da ORDEM DO DIA foram aprovados em discussão única e 

votação, pelo processo de votação simbólica, por 

maioria de votos, os seguintes Requerimentos: 
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Requerimento de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovada 

realização de audiência pública para o dia 13 de 

novembro, às 15:00 horas, com a finalidade de discutir 

sobre as demandas pertinentes a União Portovelhense das 

Associações - UPAS”; Requerimentos de autoria do 

Deputado Aélcio da TV que: “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovada realização de sessão solene 

para o dia 23 de novembro, às 15:00 horas, para entrega 

de voto de louvor à Rede TV Rondônia” e “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja aprovada realização de sessão 

solene para o dia 07 de dezembro, às 15:00 horas, para 

entrega de voto de louvor aos instrutores do PROERD”; 

Requerimento de autoria Coletiva que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovada realização de audiência 

pública para o dia 27 de novembro, às 10:00 horas, para 

debater sobre o Turismo de Porto Murtinho, na Câmara 

Municipal, no município de Nova Mamoré”; Requerimento 

de autoria da Comissão de Direitos Humanos e Cidadania 

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

voto de repúdio por parte desta Casa Legislativa contra 

ato violento praticado por policiais da Polícia 

Rodoviária Federal, no dia 21 de setembro de 2015 
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contra manifestação pacífica dos moradores do bairro 

Renascer, na cidade Porto Velho”. Foram aprovados em 

discussão única e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos os seguintes Projetos 

de Resoluções: nº 022/15 de autoria do Deputado Aélcio 

da TV que “Institui, no âmbito da Assembleia 

Legislativa do Estado de Rondônia, a Frente Parlamentar 

Permanente em Defesa da Vida e da Família, e dá outras 

providências”, com emenda; n° 023/15 de autoria do 

Deputado Léo Moraes que “Institui no âmbito da 

Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, a Frente 

Parlamentar Permanente de Mobilidade Urbana”, com 

emenda; nº 037/15 de autoria da Mesa Diretora que 

“Acrescenta dispositivo à Resolução nº 289, de 11 de 

março de 2015 que Institui e disciplina a utilização de 

cota mensal para ressarcimento de despesas com 

transporte e correlatas no exercício da atividade 

parlamentar”; nº 038/15 de autoria da Mesa Diretora que 

“Altera e acrescenta dispositivos da Resolução nº 262, 

de 26 de março de 2014 que Institui e disciplina a cota 

mensal para ressarcimento de despesas relacionadas com 

atividade parlamentar e dá outras providências”. Foram 

aprovados em primeira discussão e votação os seguintes 
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Projetos de Leis Ordinárias: nº 129/15 de autoria do 

Deputado Laerte Gomes que “Altera os artigos 1º e 3º da 

Lei nº 1307/2004, publicada no DOE em 15 de janeiro de 

2004”; nº 162/15 de autoria do Poder Executivo/M 174 

que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito 

suplementar por superávit financeiro, até o montante de 

R$ 915.467,00 em favor da unidade orçamentária 

Defensoria Pública do Estado de Rondônia – DPE”; nº 

196/15 de autoria do Poder Executivo/M 213 que “Altera 

e revoga dispositivos da Lei nº 3594, de 22 de julho de 

2015 que dispõe sobre as Diretrizes para a elaboração 

da Lei Orçamentária de 2016”. Foi aprovado em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação nominal, 

por maioria absoluta de votos: Projeto de Lei 

Complementar nº 039/15 de autoria do Poder Executivo/M 

214 que “Altera a Lei Complementar nº 296, de 16 de 

janeiro de 2004 que cria o Fundo de Desenvolvimento 

Institucional do Ministério Público do Estado de 

Rondônia – FUNDIMPER, e dá outras providências”, com 

13(treze) votos. Foi retirado da Ordem do dia e de 

tramitação, pelo autor, o Projeto de Lei nº 142/15 de 

autoria do Poder Executivo, por meio da Mensagem nº 

212, de 21 de outubro de 2015. Nas COMUNICAÇÕES 
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PARLAMENTARES não houve oradores inscritos. Nada mais 

havendo a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o 

Senhor Presidente convocou sessão extraordinária para 

em seguida, com a finalidade apreciar em segunda 

discussão e votação, os Projetos aprovados 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 treze horas e dez 

minutos do dia vinte e um de outubro do ano dois mil e 

quinze. 

 




