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ATA DA VIGÉSIMA TERCEIRA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA 

SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA 

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

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

dezesseis, às nove horas e oito minutos, reuniu-se a 

Assembleia Legislativa do Estado, ordinariamente, na 

capital do Estado, no Plenário das Deliberações, sob a 

Presidência dos Senhores Deputados Edson Martins – 1º 

Vice-Presidente e Laerte Gomes; Secretariada pelos 

Senhores Deputados Luizinho Goebel e Jesuíno Boabaid; 

com as presenças dos Senhores Deputados Adelino 

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

Cleiton Roque, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel 

Júnior, Jean Oliveira, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, 

Lazinho da Fetagro, Lebrão, Luizinho Goebel, Marcelino 

Tenório, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo 

Moreira, Só na Bença e Senhoras Deputadas Glaucione e 

Lúcia Tereza; e ausências dos Senhores Deputados 

Hermínio Coelho, Léo Moraes e Senhora Deputada 

Rosângela Donadon. Havendo número regimental, o Senhor 

Presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e 
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aprovada a ata da sessão ordinária anterior. Não houve 

EXPEDIENTE RECEBIDO. Nas BREVES COMUNICAÇÕES fizeram 

uso da palavra os Senhores Deputados Adelino Follador, 

Laerte Gomes e Luizinho Goebrel No GRANDE EXPEDIENTE 

fizeram uso da palavra os Senhores Deputados Lazinho da 

Fetagro e Jesuíno Boabaid. Nas COMUNICAÇÕES DE 

LIDERANÇAS não houve oradores inscritos. A sessão foi 

suspensa às dez horas e trinta e três minutos e 

reaberta às onze horas e vinte e dois minutos. Na 

primeira parte da ORDEM DO DIA foram apresentadas e 

lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei de autoria 

do Deputado Lazinho da Fetagro que “Declara de 

utilidade pública a Associação dos Produtores Rurais de 

Leite – ASPROL, com sede no distrito de Tarilândia, 

município de Jaru”; Projeto de Lei de autoria do 

Deputado Airton Gurgacz que “Isenta do pagamento de 

taxas a emissão da segunda via de documentos 

danificados ou extraviados por ocorrência de catástrofe 

da natureza e dá outras providências”; Projeto de 

Resolução de autoria do Deputado Laerte Gomes que “Dá 

nova redação a dispositivo do Regimento Interno”; 

Projeto de Resolução da Mesa Diretora que “Dispõe sobre 

as normas de execução e participação nos programas 
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desenvolvidos pela Escola do Legislativo e dá outras 

providências”; Requerimento de autoria dos Deputados 

Aélcio da TV e Luizinho Goebel que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado realização de sessão 

solene no dia 30 de maio do corrente ano, às 09:00 

horas, para entrega de Voto de Louvor e Medalha do 

Mérito Legislativo”; Requerimento de autoria do 

Deputado Alex Redano que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado Voto de Louvor à Igreja 

Adventista, pela prestação dos valorosos programas 

sociais e assistenciais à comunidade rondoniense”; 

Requerimentos de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid 

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

Voto de Louvor para Bombeiros Militares, pelo 

salvamento de um recém-nascido com parada respiratória, 

no dia 27 de abril do corrente ano, na cidade de 

Vilhena”, “Requer à Mesa, na forma regimental, seja 

aprovado Voto de Louvor para Bombeiros Militares, pelo 

salvamento de um recém-nascido com parada respiratória, 

no dia 04 de maio do corrente ano, na cidade de 

Vilhena”, “Requer à Mesa, na forma regimental, seja 

solicitado ao Poder Executivo encaminhamento de cópias 

de documentos pertinentes às Mensagens nºs.: 068, 070, 
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071 e 072, de 09 de maio de 2016”, “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja solicitado à Secretaria de 

Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC 

esclarecimentos sobre Policiais Civis, Bombeiros e 

Policiais Militares do Estado de Rondônia”; 

Requerimento de autoria do Deputado Dr. Neidson que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja solicitado ao 

Poder Executivo informações sobre quais forma os 

recursos repassados para a saúde no município de 

Vilhena, no ano de 2016”; Indicações de autoria do 

Deputado Aélcio da TV sugerindo ao Poder Executivo 

“reforma elétrica nas seguintes Escolas do município de 

Porto Velho: Sebastiana Lima de Oliveira, Paulo Leal, 

Luiz Soares de Cássia e 4 de Janeiro”; Indicações de 

autoria do Deputado Ribamar Araújo sugerindo ao Poder 

Executivo “reforma no Quartel da PM no distrito de 

Abunã, município de Porto Velho”, e “realização de 

blitz educativa no distrito de Fortaleza do Abunã, 

município 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: 

Requerimento de autoria dos Deputados Aélcio da TV e 

Luizinho Goebel que “Requer à Mesa, na forma 
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regimental, seja aprovado realização de sessão solene 

no dia 30 de maio do corrente ano, às 09:00 horas, para 

entrega de Voto de Louvor e Medalha do Mérito 

Legislativo”; Requerimento de autoria do Deputado Alex 

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

aprovado Voto de Louvor à Igreja Adventista, pela 

prestação dos valorosos programas sociais e 

assistenciais à comunidade rondoniense”; Requerimentos 

de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid que: “Requer à 

Mesa, na forma regimental, seja aprovado Voto de Louvor 

para Bombeiros Militares, pelo salvamento de um recém-

nascido com parada respiratória, no dia 27 de abril do 

corrente ano, na cidade de Vilhena”, “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado Voto de Louvor para 

Bombeiros Militares, pelo salvamento de um recém-

nascido com parada respiratória, no dia 04 de maio do 

corrente ano, na cidade de Vilhena”. Foram aprovados em 

discussão única e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Projeto de Resolução 

nº 066/16 de autoria da Mesa Diretora que “Dispõe sobre 

as normas de execução e participação nos programas 

desenvolvidos pela Escola do Legislativo e dá outras 

providências”; Projeto de Resolução nº 067/16 de 
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autoria do Deputado Laerte Gomes que “Dá nova redação a 

dispositivo do Regimento Interno”;  Projeto de Decreto 

Legislativo nº 058/16 de autoria do Deputado Alex 

Redano que “Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 

Coronel da Polícia Militar do Estado de Rondônia, 

Carlos Roberto Santos de Oliveira”. Foi aprovado em 

primeira discussão e votação, pelo processo de votação 

nominal, por maioria absoluta de votos Projeto de Lei 

Complementar nº 085/16 de autoria do Poder Executivo/M 

070 que “Institui a Política Agrícola para Florestas 

Plantadas do Estado de Rondônia e dá outras 

providências”, com 13(treze) votos, com emenda. Nas 

COMUNICAÇÕES 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 

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 quarenta e seis minutos do dia onze de 

maio do ano dois mil e dezesseis. 
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