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ATA DA VIGÉSIMA PRIMEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

Aos quatro dias do mês de maio do ano dois mil e 

dezesseis, às nove horas e vinte e nove minutos, 

reuniu-se a Assembleia Legislativa do Estado, 

ordinariamente, na capital do Estado, no Plenário das 

Deliberações, sob a Presidência dos Senhores Deputados 

Adelino Follador, Edson Martins – 1º Vice-Presidente e 

Luizinho Goebel; Secretariada pelo Senhor Deputado Dr. 

Neidson; 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, Lazinho da Fetagro, Lebrão, Léo 

Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Maurão de 

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

Senhoras Deputadas Glaucione, Lúcia Tereza e Rosângela 

Donadon; e ausência do Senhor Deputado Laerte Gomes. 

Havendo número regimental, o Senhor Presidente declarou 

aberta a sessão. A sessão foi suspensa às nove horas e 
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trinta minutos e reaberta às nove horas e quarenta e 

quatro minutos. Foi lida e aprovada a ata da sessão 

ordinária anterior. Foi lido o seguinte EXPEDIENTE 

RECEBIDO: Ofício nº 38/2016 – Comissão Senado do 

Futuro; Ofício nº 0729/2016 – CAIXA; Memorando nº 

164/2016 – Gabinete do Deputado Ezequiel Júnior. Nas 

BREVES COMUNICAÇÕES fizeram uso da palavra os Senhores 

Deputados Lazinho da Fetagro, Adelino Follador, 

Hermínio Coelho, Alex Redano e Léo Moraes. No GRANDE 

EXPEDIENTE fizeram uso da palavra os Senhores Deputados 

Airton Gurgacz, Adelino Follador, Dr. Neidson e Jesuíno 

Boabaid. Nas COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS não houve 

oradores inscritos. Na primeira parte da ORDEM DO DIA 

foram apresentadas e lidas as seguintes matérias: 

Requerimento de autoria do Deputado Dr. Neidson que 

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

de pesar aos familiares do servidor público Lucivaldo 

Costa da Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 

de maio do corrente ano, em Guajará-Mirim”; 

Requerimento de autoria do Deputado Alex Redano que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

realização de audiência pública no dia 09 de junho do 

corrente ano, às 15:00 horas, para discutir assuntos e 
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providências necessárias para efetiva implantação dos 

Anjos do Asfalto da BR 364”;  Requerimento de autoria 

da Deputada Glaucione que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de sessão solene 

no dia 12 de maio do corrente ano, às 09:00 horas, para 

entrega de Medalha do Mérito Legislativo e Voto de 

Louvor”; Indicações de autoria do Deputado Alex Redano 

sugerindo ao Poder Executivo “maior fiscalização quanto 

às emissões de passagens via passe-livre”, 

“funcionamento integral dos postos da IDARON enquanto 

durar a campanha de vacinação contra a febre aftosa”; 

Indicação de autoria do Deputado Cleiton Roque  

sugerindo ao Poder Executivo “Programa Operação Cidade 

Limpa para atender o município de São Miguel do 

Guaporé”; Indicação de autoria do Deputado Adelino 

Follador sugerindo ao Poder Executivo “atualização 

mensal de dados estatísticos do agronegócio e seus 

afins, dentro do Portal Oficial do Governo de Rondônia, 

na página da Secretaria de Agricultura - SEAGRI”. Na 

segunda parte da ORDEM DO DIA foram aprovados em 

discussão única e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Requerimento de 

autoria do Deputado Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na 
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forma regimental, seja aprovado voto de pesar aos 

familiares do servidor público Lucivaldo Costa da 

Silva, pelo seu falecimento ocorrido no dia 01 de maio 

do corrente ano, em Guajará-Mirim”; Requerimento de 

autoria do Deputado Alex Redano que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 09 de junho do corrente ano, às 15:00 

horas, para discutir assuntos e providências 

necessárias para efetiva implantação dos Anjos do 

Asfalto da BR 364”;  Requerimento de autoria da 

Deputada Glaucione que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de sessão solene 

no dia 12 de maio do corrente ano, às 09:00 horas, para 

entrega de Medalha do Mérito Legislativo e Voto de 

Louvor”; Requerimento de autoria Coletiva que “Requer à 

Mesa, na forma regimental, seja aprovada realização de 

audiência pública para o dia 09 de junho do corrente 

ano, às 09:00 horas, para tratar sobre o litígio 

coletivo fundiário da linha 45, do município de 

Candeias do Jamari”. Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES não 

houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, e 

antes de encerrar esta sessão, o Senhor Presidente 

comunicou realização de audiências públicas no dia 05 
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de maio do corrente ano: de autoria do Deputado Léo 

Moraes, às 10:00 horas, para discorrer sobre as 

veiculações nos meios de comunicação, a possibilidade 

de rompimento das barragens do rio Madeira; e autoria 

do Deputado Jesuíno Boabaid, às 15:00 horas, para 

discutir as problemáticas sofridas pela categoria dos 

taxistas; e convocou sessão ordinária para o dia 10 de 

maio do corrente ano, no horário regimental, às 15:00 

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 doze horas e 

vinte e cinco minutos do dia quatro de maio do ano dois 

mil e dezesseis. 

 




