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ATA DA SEGUNDA SESSÃO ORDINÁRIA DA SEGUNDA SESSÃO 

LEGISLATIVA ORDINÁRIA DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA 

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.  

 

Aos dezessete dias do mês de fevereiro do ano dois mil 

e dezesseis, às nove horas e vinte e sete 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, Alex Redano – 4º 

Secretário e Luizinho Goebel; Secretariada pelo Senhor 

Deputado Lebrão – 1º Secretário; com as presenças dos 

Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, 

Airton Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson 

Martins, Ezequiel Júnior, Jesuíno Boabaid, Lazinho da 

Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Marcelino 

Tenório, Maurão de Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo 

Moreira e Senhoras Deputadas Lúcia Tereza e Rosângela 

Donadon; e ausências dos Senhores Deputados Cleiton 

Roque, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Laerte Gomes, Só 

na Bença e Senhora Deputada Glaucione. Havendo número 

regimental, o Senhor Presidente declarou aberta a 
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sessão. Foi lida e aprovada a ata da sessão ordinária 

anterior. O Senhor Secretário procedeu à leitura do 

EXPEDIENTE RECEBIDO: Mensagens nºs.: 328, 329, 330, 

331/2015 e  001, 002, 003, 004, 005, 006, 007, 008, 

009, 010, 011, 013/2016 – Poder Executivo; Ofício nº 

053/2016 – Tribunal de Contas do Estado. O Senhor 

Secretário procedeu à leitura das indicações dos 

membros para composição da “Comissão Parlamentar de 

Inquérito destinada a investigar e apurar possível 

cartel dos frigoríficos de abate bovinos no Estado de 

Rondônia”: Deputado Lazinho da Fetagro – PT, Lebrão – 

PTN, Adelino Follador – DEM, Laerte Gomes – PEN, e 

Ribamar Araújo - PT. Nas BREVES COMUNICAÇÕES fizeram 

uso da palavra os Senhores Deputados Adelino Follador, 

Airton Gurgacz e Léo Moraes. No GRANDE EXPEDIENTE 

fizeram uso da palavra o Senhor Deputado Adelino 

Follador e Senhora Deputada Lúcia Tereza. Nas 

COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS não houve oradores 

inscritos. Na primeira parte da ORDEM DO DIA foram 

apresentadas e lidas as seguintes matérias: Proposta de 

Emenda à Constituição de autoria do Deputado Maurão de 

Carvalho que “Dá nova redação ao parágrafo 7º do artigo 

136-A, da Constituição Estadual”; Projeto de Lei 
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Complementar de autoria da Mesa Diretora que “Altera 

tabelas do Anexo III da Lei Complementar nº 731, de 30 

de setembro de 2013”; Projetos de Lei do Deputado Alex 

Redano que “Altera o artigo 10 da Lei nº 1040/2002, 

alterado pela Lei nº 1593/2006”, “Altera as redações 

dos artigos 1º, 4º e 5º da Lei nº 2482/2011”, e “Altera 

as redações do artigo 5º da Lei nº 3314/2014”; Projeto 

de Lei de autoria do Deputado Adelino Follador que 

“Altera a redação dos incisos I, II e III do artigo 1º 

da Lei nº 3697, de 22 de dezembro de 2015”; Projeto de 

Resolução de autoria da Mesa Diretora que “Acrescenta e 

altera dispositivos à Resolução nº 318, de 22 de 

outubro de 2015”; Requerimentos de autoria dos Senhores 

Deputados: Ribamar Araújo que: “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 18 de março de 2016, às 09:00 horas, 

para discutir o combate à corrupção”; Léo Moraes que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

realização de audiência pública no dia 18 de fevereiro 

de 2016, às 15:00 horas, para debater sobre as Novas 

Regras das Eleições 2016”; Laerte Gomes que “Requer à 

Mesa, na forma regimental, seja aprovado realização de 

audiência pública no dia 18 de fevereiro do corrente 
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ano, às 09:00 horas, para discutir sobre a criação de 

uma nova Universidade Federal, no Estado de Rondônia”; 

Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na forma regimental, 

seja aprovado realização de sessão solene no dia 31 de 

março do corrente ano, às 09:00 horas, para entrega de 

Títulos Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia 

aos Doutores Hélio Struthos Arouca, Júlio Pérez Antelo 

e Celso Ceccato”; Jesuíno Boabaid que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja aprovado realização de 

audiência pública para o dia 07 de março do corrente 

ano, às 15:00 horas, para discutir e analisar a 

regularização fundiária no bairro Nacional, Costa e 

Silva, São Sebastião I e II e adjacentes”; Jesuíno 

Boabaid e Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 11 de março do corrente ano, às 09:00 

horas, para discutir e analisar a implantação do curso 

de direito no polo da Fundação da Universidade Federal 

de Rondônia – UNIR, no município de Guajará-Mirim”; 

Jesuíno Boabaid e Léo Moraes que  “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 14 de março do corrente ano, às 09:00 

horas, para discutir e analisar a necessidade de 
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convocação dos excedentes do último concurso da Polícia 

Civil do Estado de Rondônia”; Laerte Gomes que “Requer 

à Mesa, na forma regimental, sejam convocados os 

conselheiros da UNIR-RO, representantes do MEC, 

reitores com seus representantes da UNIR-RO, todos os 

Deputados Federais e Senadores para participarem da 

audiência pública que será realizada no dia 18 de 

fevereiro de 2016, às 09:00 horas”; Deputada Rosângela 

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

aprovado voto de louvor a odontólogos, por seus trinta 

anos de digno exercício da odontologia na cidade de 

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

aprovado voto de louvor ao Conselho de Odontologia do 

Estado de Rondônia, pela comemoração de seus trinta 

anos de existência”; Dr. Neidson que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja solicitado informações junto ao 

Poder Executivo, sobre o Projeto de Lei que dispõe 

sobre o Programa de Inspeção e Manutenção de Veículos 

em Uso no Estado”; Jesuíno Boabaid que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja solicitado ao Poder 

Executivo, cópia na íntegra, de documentos que se 

referem ao Projeto de Lei Complementar que dispõe sobre 

a Estrutura Administrativa do Tribunal de Contas”; e 
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Requerimento Coletivo que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja oficiado e encaminhado cópia do 

presente requerimento, ao Líder da Bancada Federal de 

Rondônia, solicitando apoio de toda a Bancada do Estado 

de Rondônia em favor da continuidade do curso de 

Direito, ministrado pela UNIR em Guajará-Mirim”; 

Indicação de autoria do Deputado Laerte Gomes sugerindo 

ao Poder Executivo “aquisição de 10(dez) caminhões 

caçambas para ajudar no andamento da obra do anel 

viário, em Ji-Paraná, até a conclusão da obra”; 

Indicações de autoria do Deputado Lebrão sugerindo ao 

Poder Executivo “estadualização da linha Eletrônica, 

que liga o distrito de Surpresa até o rio Negro, no 

município de Guajará-Mirim” e “aquisição de materiais 

esportivos para os Municípios: Campo Novo de Rondônia, 

Alvorada do Oeste, Costa Marques, Nova Brasilândia, 

Nova Mamoré, São Francisco do Guaporé e São Miguel do 

Guaporé”; Indicações de autoria do Deputado Léo Moraes 

sugerindo ao Poder Executivo “pavimentação asfáltica 

das ruas: Principal – bairro Areia Branca, Plácido de 

Castro – bairro Socialista, Oito de Junho, Nova 

Esperança e Jaú – bairro Caladinho, todas no município 

de Porto Velho”; Indicações de autoria do Deputado 
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Aélcio da TV sugerindo ao Poder Executivo “reforma 

completa das instalações elétricas das Escolas 

Professor Eduardo Lima e Silva, no bairro Nova Floresta 

e Dom Pedro I, no bairro Castanheira, em Porto Velho”; 

Indicações de autoria do Deputado Saulo Moreira 

sugerindo ao Poder Executivo “estadualização da RO MA-

16, que interliga o município de Machadinho do Oeste ao 

município de Vale do Anari”, “encascalhamento e limpeza 

das ruas do distrito de Estrela Azul, município de 

Machadinho do Oeste”, e “construção de um novo prédio 

da Escola Polo M.E.F. Onofre Dias, na RO 133, Gleba 04, 

Km 30, distrito de Estrela Azul, município de 

Machadinho do Oeste”; Indicações de autoria do Deputado 

Lazinho da Fetagro sugerindo ao Poder Executivo 

“reforma e aumento do efetivo na delegacia localizada 

no município de Nova Mamoré”, “construção da Unidade 

Local de Sanidade Animal e Vegetal – ULSAV, no 

município de Urupá”, “recuperação e tapa buraco na 

linha D da BR 421, que liga o município de Nova Mamoré 

ao município de Buritis” e “recuperação das ruas do 

distrito de Tarilândia, município de Jarú”; Indicações 

de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid sugerindo ao 

Poder Executivo “recapeamento da rua Tamareira, bairro 
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Caladinho, município de Porto Velho”, “pavimentação 

asfáltica das ruas: Ibrahim Sued – bairro Pantanal, 

Galileu Galilei – bairro Cidade Nova, e Hugo Ferreira – 

bairro Cidade do Lobo, todas em Porto Velho”; Indicação 

de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid sugerindo ao 

Poder Executivo “reforma da Base Policial do bairro 

Caladinho, no 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 os seguintes Requerimentos, de 

autoria dos Senhores Deputados: Ribamar Araújo que 

“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

realização de audiência pública no dia 18 de março de 

2016, às 09:00 horas, para discutir o combate à 

corrupção”; Léo Moraes que “Requer à Mesa, na forma 

regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública no dia 18 de fevereiro de 2016, às 15:00 horas, 

para debater sobre as Novas Regras das Eleições 2016”; 

Laerte Gomes que “Requer à Mesa, na forma regimental, 

seja aprovado realização de audiência pública no dia 18 

de fevereiro do corrente ano, às 09:00 horas, para 

discutir sobre a criação de uma nova Universidade 

Federal, no Estado de Rondônia”; Dr. Neidson que 
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“Requer à Mesa, na forma regimental, seja aprovado 

realização de sessão solene no dia 31 de março do 

corrente ano, às 09:00 horas, para entrega de Títulos 

Honoríficos de Cidadão do Estado de Rondônia aos 

Doutores Hélio Struthos Arouca, Júlio Pérez Antelo e 

Celso Ceccato”; Jesuíno Boabaid que “Requer à Mesa, na 

forma regimental, seja aprovado realização de audiência 

pública para o dia 07 de março do corrente ano, às 

15:00 horas, para discutir e analisar a regularização 

fundiária no bairro Nacional, Costa e Silva, São 

Sebastião I e II e adjacentes”; Jesuíno Boabaid e Dr. 

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

aprovado realização de audiência pública no dia 11 de 

março do corrente ano, às 09:00 horas, para discutir e 

analisar a implantação do curso de direito no polo da 

Fundação da Universidade Federal de Rondônia – UNIR, no 

município de Guajará-Mirim”; Jesuíno Boabaid e Léo 

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

aprovado realização de audiência pública no dia 14 de 

março do corrente ano, às 09:00 horas, para discutir e 

analisar a necessidade de convocação dos excedentes do 

último concurso da Polícia Civil do Estado de 

Rondônia”; Laerte Gomes que “Requer à Mesa, na forma 
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regimental, sejam convocados os conselheiros da UNIR-

RO, representantes do MEC, reitores com seus 

representantes da UNIR-RO, todos os Deputados Federais 

e Senadores para participarem da audiência pública que 

será realizada no dia 18 de fevereiro de 2016, às 09:00 

horas”; Deputada Rosângela Donadon que “Requer à Mesa, 

na forma regimental, seja aprovado voto de louvor a 

odontólogos, por seus trinta anos de digno exercício da 

odontologia na cidade de Vilhena”. Foi aprovado em 

discussão única e votação, pelo processo de votação 

simbólica, por maioria de votos: Projeto de Resolução 

nº 047/16 de autoria da Mesa Diretora que “Acrescenta e 

altera dispositivos à Resolução nº 318, de 22 de 

outubro de 2015”. Foi aprovado em primeira discussão e 

votação, pelo processo de votação simbólica, por 

maioria de votos: Projeto de Lei nº 307/16 de autoria 

do Deputado Adelino Follador que “Altera a redação dos 

incisos I, II e III do artigo 1º da Lei nº 3697, de 22 

de dezembro de 2015”. Foi aprovado em primeira 

discussão e votação, pelo processo de votação nominal, 

por maioria absoluta de votos: Projeto de Lei 

Complementar nº 063/16 de autoria do Tribunal de Contas 

que “Consolida a legislação que dispõe sobre a 
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estrutura administrativa do Tribunal de Contas, promove 

pequenas  alterações na sua estrutura administrativa, 

cria o incentivo de boas práticas de gestão, institui 

premiações, programas de incentivo a aposentadoria e 

programas de incentivo à gestão de pessoas por 

competências e dá outras providências”, com 13(treze) 

votos, com emenda; Projeto de Lei Complementar nº 

064/16 de autoria da Mesa Diretora que “Altera tabelas 

do Anexo III da Lei Complementar nº731, de 30 de 

setembro de 2013”, com 13(treze) votos. Foi aprovada em 

primeira discussão e votação, pelo processo de votação 

nominal, com quórum qualificado de 2/3 a Proposta de 

Emenda à Constituição nº 017/16 de autoria do Deputado 

Maurão de Carvalho que “Dá nova redação ao parágrafo 7º 

do artigo 136-A, da Constituição Estadual”, com 

16(dezesseis) votos. O Senhor Secretário procedeu à 

leitura do Ato nº 001/2016-P/ALE que “Constitui e 

nomeia membros da Comissão Parlamentar de Inquérito 

destinada a investigar e apurar possível cartel dos 

frigoríficos de abate bovinos no Estado de Rondônia”. 

Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES não houve oradores 

inscritos. Nada mais havendo a tratar, e antes de 

encerrar esta sessão, o Senhor Presidente convocou 
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sessão extraordinária para em seguida, com a finalidade 

de 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 

onze horas e  trinta e oito minutos do dia dezessete de 

fevereiro do ano dois mil e dezesseis. 

 




