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TAQUIGRAFIA
30ª SESSÃO ORDINÁRIA LEGISLATIVA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA
Em 12 de Junho de 2018
Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 15 horas e 14 minutos é aberta a Sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon (PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior (PRB), Geraldo da
Rondônia (PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (MDB),
Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da
Fetagro (PT), Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel
(PV), Marcelino Tenório (PRP), Ribamar Araújo (PR), Saulo
Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).
DEPUTADOS AUSENTES: Maurão de Carvalho (MDB) e
Rosângela Donadon (MDB).
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 30ª

ANO VII

Sessão Ordinária Legislativa da 4ª Sessão Legislativa da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.
Lida a Ata, senhor Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente)
– Em discussão a Ata
A
que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a por
aprovada.
Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura do
Expediente recebido.
VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura do Expediente recebido.
Expediente Recebido
01 – Mensagem nº 114/2018 – Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Dispõe sobre a
implementação de atividades com fins educativos para reparar danos causados no ambiente escolar do Estado de Rondônia,
denominada a Lei Harfouche e dá outras providências”
02 – Mensagem nº 115/2018 – Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo
conceder cautela permanente de arma de fogo aos Agentes
Penitenciários, no âmbito da Secretaria de Estado da Justiça
do Estado de Rondônia”.
03 – Mensagem nº 116/2018 – Poder Executivo, encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “Declara como Patrimônio
Cultural de Natureza Imaterial a Banda de Música da Polícia
Militar de Rondônia”
04 – Mensagem nº 120/2018 – Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre o pagamento de aparelhos de monitoramento eletrônico e dá outras providências”.
05 – Mensagem nº 121/2018 – Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar por Anulação até o montante de
R$ 2.500.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL”.
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06 – Mensagem nº 122/2018 – Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui a política estadual
de incentivo a geração e aproveitamento do uso de energia
solar fotovoltaica, e adota outras providências, no âmbito do
Estado de Rondônia”.
07 – Mensagem nº 123/2018 – Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “Proíbe concessionárias e
prestadores de serviços essenciais de fornecimento de água
de cobrarem tarifa mínima de consumo ou adotar práticas semelhantes no Estado de Rondônia”.
08 – Ofício nº 2017/2018 – Governo do Estado, encaminhando
resposta da Indicação Parlamentar nº 4387/17, de autoria do
Senhor Deputado Geraldo da Rondônia.
09 – Ofício nº 3661/2018 – SEFIN, encaminhando Avaliação do
Cumprimento de Metas Fiscais referente ao 1º Quadrimestre
de 2018.
10 – Ofício nº 496/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando Embargos de Declaração no Mandado de Segurança, sobre a Lei nº 4.196/2017, objeto de Embargos de Declaração nº 0800839-76.2018.8.22.0000.
11 – Ofício nº 1321/2018 – DEOSP, encaminhando a celebração do Convênio nº 126/PJ/DER-RO, objetivando “Aquisição de
Material para Iluminação de Ruas e Avenidas do Município de
Costa Marques”.
12 – Ofício nº 16/2018 – Conselho Estadual do FUNDEB, encaminhando Parecer das Contas do FUNDEB, Fonte 0118 e Parecer do PNATE de 2017.
13 – Comunicado nº AL032738 a AL032806/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
14 - Comunicado nº AL032830 a AL032834/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
15 - Comunicado nº AL032855 a AL032870/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
16 - Comunicado nº AL032875 a AL032906/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Lido o Expediente, senhor Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passamos às Breves Comunicações. Com a palavra o
ilustre Deputado Lazinho da Fetagro, por cinco minutos, sem
apartes.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente; Srs. Deputados; público aqui presente; os nossos companheiros aqui de
trabalho nesta Casa. Eu quero neste momento, Sr. Presidente,
usar a Tribuna para agradecer ao ex-Governador Confúcio
Moura, ao atual Governador Daniel; ao DER. E agradecer a
toda equipe também do nosso gabinete; da Prefeitura Municipal; o Prefeito Municipal pelo ato ontem de reinauguração do
nosso Ginásio de Esporte no Município de Jaru. Este ano completa nove anos de interdição, completaria. Nove anos fechado
um espaço onde era único, e é o único espaço no nosso município de esporte, cultura, lazer, era usado pelas comunidades
evangélicas, pela Igreja Católica em grandes eventos. Infelizmente durante estes oito anos, indo para nove este ano, nós
tivemos a interdição. Estava praticamente destruído, e através
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de uma Emenda nossa, de uma parceria com o Governo do
Estado, com o DER, ontem foi à inauguração. Um evento bonito, organizado pela Prefeitura junto com o Cerimonial do Governo, a equipe da Secretaria da Educação daquele município, do nosso Município de Jaru; a equipe de obras que ajudou
a fazer os trabalhos finais de limpeza e preparação, enfim.
Tivemos lá a presença do atual Governador Daniel Pereira,
tivemos nosso Líder, Laerte Gomes estava presente, todos os
Vereadores, enfim, o Prefeito; o Vice; todas as autoridades e
o mais importante que foi, também, a abertura dos JEM, que
é os Jogos Escolares Municipal lá do nosso município. Foi um
evento como há muitos anos não tinha naquele Município. Jaru,
hoje pode contar com esse espaço que vai servir para toda a
população. Eu fico feliz, eu disse ontem que, se dentre todas
as ações que nós fizemos no nosso mandato nesses três anos
e meio de mandato, essa foi uma das mais importantes para
aquele município lá. Você não ter um espaço onde podia reunir a juventude para praticar esporte, se quisesse fazer um
evento religioso de porte médio não tinha espaço, e hoje nós
estamos felizes. Aquele município voltou a pulsar novamente
o esporte, a cultura e o lazer naquele município. Eu quero
agradecer a presença do meu Líder, o Deputado Laerte estava
presente naquele evento, para nós foi uma satisfação muito
grande Deputado, eu fico feliz, eu disse lá: se o mandato terminasse hoje, eu terminaria contente, porque conseguimos
graças a Deus entregar mais essa obra para aquele município.
O SR. LAERTE GOMES – Eu sei que não pode ter Questão de
Ordem no pequeno Expediente, mas como Vossa Excelência,
provavelmente, não vai falar no Grande Expediente, pois se
inscreveu no Pequeno, eu só gostaria senhor Presidente, se o
senhor me permitir, de parabenizar o Deputado Lazinho pela
grande festa que fez no Município de Jaru, na inauguração do
Ginásio, que há 09 anos abandonado estava, abandonado, e
com o trabalho, o esforço, a luta e a dedicação do Deputado
Lazinho, eu disse ontem, tive o privilégio de estar lá, Deputado Lazinho, na inauguração, com a sua luta, com a sua dedicação, tenho certeza, que com centenas de vezes indo ao
DER, muitas vezes se humilhar, como eu falei ontem, para que
a obra fosse realizada, ontem, com certeza, o senhor sentiu
que valeu a pena o seu mandato. E a gente que estava lá,
Deputado Adelino, estava lotado junto com o Prefeito Joãozinho
Gonçalves, que elogiou muito o trabalho do Deputado Lazinho,
estava o Governador, estava lotado, uma festa linda, maravilhosa, o Ginásio ficou muito bonito, eu acho que vale a pena
ser político nesse momento, Deputado Lazinho, um momento
como ontem, com certeza, foi à chave de ouro do seu mandato, concluindo uma obra daquela que era questão de honra,
como a Vossa Excelência falou. Parabéns pelo trabalho.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Muitas vezes. Eu que tenho
que agradecer. Agradecer nominalmente aqui, primeiro ao
Ezequiel Neiva, quando era o Diretor do DER, e, agora por
último, principalmente o Katatal pelo empenho em contribuir
com o nosso município de Jaru e contribuir com o nosso mandato também. Era isso, senhor Presidente, muito obrigado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
ao Deputado Alex Redano.
O SR. ALEX REDANO – Senhor Presidente. Agradecer aqui a
presença de vários amigos presentes, vários Vereadores. E
eu gostaria de enaltecer aqui a figura do nosso amigo André
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Fest, que é um promotor de eventos no Município de Ariquemes,
está aí rodando todo o Estado de Rondônia com muitos eventos, levando cultura para o nosso Estado, seja bem-vindo amigo, André Fest, a esta Casa de Leis. Muito obrigado, senhor
Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Eu gostaria também
de agradecer aqui a presença de todos os aprovados no último
concurso da PM, que aguardam aí a oportunidade de ingressar
na Academia, muito obrigado pela presença. Entendendo que
a reivindicação de vocês é muito justa, o Estado necessita do
trabalho de vocês, é importante para estar integrando a nossa
Polícia Militar, com certeza tem o nosso apoio aqui nesta.
Ainda Casa Breves Comunicações, concedo a palavra
ao ilustre Deputado Hermínio Coelho, por cinco minutos, sem
apartes.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Presidente, eu queria falar aqui
de alguns assuntos e depois eu vou tocar no assunto dos remanescentes aí. Mas, primeiro, eu queria falar aqui sobre a
questão... Foi aprovado aqui nesta Casa aquele processo lá,
aquele Projeto de 150 milhões de reais, que era para comprar
maquinários, dinheiro da Bancada Federal e uma contrapartida
do Estado. E foi feito, o Governo fez uma licitação aí, e há
denúncia, Líder, meu Líder Laerte Gomes que estaria tendo
problemas aí na questão, principalmente, da compra de tratores. A empresa que estaria habilitada e que teria ganhado o
processo, é uma empresa que não tem nenhuma autorizada
aqui no Estado para fazer aquela questão da garantia, como é
que se fala aquela palavra?
O Sr. Laerte Gomes – Revisão, manutenção, assistência técnica.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Assistência Técnica. A empresa
não se habilita, não tem, é uma empresa coreana, parece que
é uma marca coreana de trator e outros empresários me procuraram dizendo que não está sendo cumprido o Edital. Qual é
a minha preocupação com isso? É que com a denúncia no Ministério Público Estadual e Federal pode vir ocorrer no embalo
do processo e de repente os municípios, o Estado virem ser
prejudicado. Inclusive, tem empresas que entraram, entrou
com a liminar no Tribunal de Justiça e o Tribunal de Justiça
suspendeu, suspendeu até julgar o mérito sobre essa questão. Era interessante o Líder, o Vice-Líder e os Deputados, que
todos têm interesse nessa questão, que procurasse o Governo
para a gente tentar desenrolar esse negócio para que o Estado e os municípios não viessem ser prejudicados. Eu tenho um
documento que comprova que realmente o processo está mal
encaminhado, tem falhas realmente nesse processo de licitação desses equipamentos.
Também eu queria aqui com relação aos remanescentes. Esta Casa desde o começo, desde o começo, principalmente, depois de um acordo que foi feito dia 28 de fevereiro
aqui neste Plenário entre o Governo do Estado e os Remanescentes e esta Assembleia, esse negócio vem, todo dia é uma
situação e nossos remanescentes ficam aí, não sabem mais
em quem acreditar e fica todo o dia, principalmente, a maioria
deles são do interior, eles são convocados, são convidados para
fazer os exames já para começar a Academia e daqui a pouco
já é outra coisa. O que é que eu quero dizer aqui. Naquele
acordo que foi feito por último já com o Governo Daniel Pereira
e o Capitão Marcelo lá no CPA foi acertado quem criou essa
questão de 400, que iria chamar 400 remanescentes para fa-
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zer a Academia foi exatamente o atual Governo, foi exatamente a equipe do Capitão Marcelo e naquele dia lá ficou acertado,
naquele dia lá no CPA tinham vários Deputados presentes, o
Deputado Jesuíno, estava presente o Deputado Anderson, estava presente o Deputado Léo Moraes, o Presidente Maurão
estava lá. Ficou acertado o seguinte: que o Governo iria chamar 400 para fazer a Academia até 05 de julho, até 05 de
julho iniciaria a Academia com 400 remanescentes, que praticamente seriam quase todos, iam sobrar poucos. O que foi
que houve naquele dia lá? Foi feito um acordo e neste acordo
ficou que esta Casa bancaria os custos da Academia. O que foi
que o Governo fez? O Governo fez lá uma matemática e apareceu os valores lá de R$ 8.200.000,00, dizendo, que o custo dos
400, da Academia dos 400 Remanescentes seria R$
8.200.000,00. Isso não foi discutido lá no dia; naquele dia não
ficou discutido valores, ficou só definido lá que a Assembleia
custeava as despesas da Academia. O Governo faz os cálculos
lá e vem com um negócio de R$ 8.200.000,00, dizendo que
era 8 meses, no caso, seria uma Academia de 8 meses. O
Presidente da Assembleia, o Presidente Maurão quando soube
desse valor, o Presidente questionou que a Assembleia não
teria como bancar esse valor e nós procuramos o Governo e
falamos para o Governo para diminuir, primeiro, para que 8
meses de Academia se poderia ser de 6 meses? Academia
pode ser muito bem de 6 meses. E ficou para o Governo refazer os cálculos para diminuir os custos, até agora o Governo
não diminuiu os custos. Foi aprovado há poucos dias aqui que
a Assembleia passaria R$ 2.000.000,00 para o Estado para
ajudar a custear esta Academia. O Governo com esses R$
2.000.000,00 da Assembleia veio com uma história que só iria
fazer proporcional. Para fazer de 400 eram R$ 8.000.000,00
para fazer só com R$ 2.000.000,00 seria de 100, no caso,
mais ou menos, uma média de 100 remanescentes, coisas que
a gente não aceita, nós não vamos aceitar de maneira alguma
essa proposta. Domingo passado, agora, domingo, antes de
ontem, o Governador Daniel Pereira me ligou e falou que estava disposto, o Estado ia colocar um milhão e meio, a
Assembleia já deu R$ 2.000.000,00, ele ia colocar um milhão
e meio e que precisava mais R$ 1.000.000,00 da Assembleia
para poder fazer a Academia só com os 231, só com os 231 e
com mais os 33 do Corpo de Bombeiros. O quê que eu quero
dizer aqui? Primeiro, o Governo não está facilitando para a
gente chegar a uma solução dessa questão, não está; até porque esta Academia de seis meses, ela reduz, ela não é R$
8.000.000,00, ela é bem menor, ela é menor, dá para diminuir.
Se a gente for diminuir proporcionalmente um mês um milhão; oito meses é oito milhões; seis meses seriam seis milhões. Já seriam outros números. E se o Governo, se a gente
deu dois, e, o Governo vai colocar um milhão e meio, para ele
fazer Academia dos 231 e dos 33 bombeiros, não precisa mais
de dinheiro. Esses três milhões e meio já dá de sobra para
fazer uma Academia de seis meses dos 33 bombeiros e dos
231 que foram os primeiros, os primeiros que ainda foram
convocados, chamados pelo Governo ainda passado, Confúcio
Moura, inclusive a maioria deles até pediu conta do emprego,
enfim, já gastaram o dinheiro com os exames e outras coisas
mais. Mas, o quê que eu quero dizer aqui? Nós temos que
resolver a questão não só dos 231, nós temos que resolver a
questão de todos, principalmente dos 400. Quem foi que arrumou esse negócio de 400? Eu nunca pedi para o Governo e
nunca nenhum Deputado desta Casa aqui pediu para o Governo fazer uma Academia agora em julho de 400, de 400 remanescentes. Quem criou isso foi o Governo atual, foi o Governo
do Daniel Pereira, foi à equipe do Capitão Marcelo. Por isso,
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não adianta, não adianta o Governo e esta Casa aqui ficar...,
nós temos que arrumar e resolver o problema, nós temos que
resolver esse problema e rápido, porque seis milhões de reais,
a Assembleia já deu dois; eu estou colocando aqui seis milhões, baseado numa Academia de seis meses, que o Governo
pode muito bem fazer Academia de seis meses. Seis milhões
de reais, já tem dois que a Assembleia já garantiu, faltam quatro milhões. Quatro milhões para o Estado e para esta Casa
aqui não é nada. Quando eu falo que tinha como esta Casa
aqui bancar os quatro milhões; agora a poucos dias esta Casa
suspendeu uma compra de cento e vinte e oito mil de aparelho
celular. A população chiou, a gente conversou com a Presidência da Assembleia e o Presidente voltou atrás, agindo de forma, agindo legal. Eu também sou a favor, quando o povo chia,
realmente não tem necessidade de a gente ter um aparelho de
quatro mil e seiscentos reais; um aparelho de mil reais, mil e
duzentos, mil e trezentos está bom demais. Esta semana eu vi
um edital, eu vi aqui um processo de licitação da Assembleia
de quinhentos mil para alugar camionete. Nós não precisamos
mais de camionete, nós não precisamos. Eu estou colocando
aqui dois exemplos; quinhentos mil de aluguel de carro; cento
e pouco mil de aparelho celular. É lógico que tem muitas coisas
nesta Casa aqui, que está previsto no orçamento desta Casa
até dezembro, até 31 de dezembro que é coisa fútil, que a
gente pode tirar, a gente pode deixar de usar esse recurso e
jogar para fazer Academia dos trabalhadores. Aí, além de ser
400 empregos, 400 trabalhadores que vão..., o nosso Estado,
todos os municípios de Rondônia precisam de efetivo e o governo Daniel Pereira sabe muito bem disso, ele precisa sim, o
Governo não pode está se apegando, isso é uma questão, é
uma questão essencial, de necessidade para o Estado e esta
Casa e o Estado tem que resolver; são seis milhões? Já tem
dois, e, os quatro; tem que dá um jeito. Eu lembro que há
poucos dias, nós criamos uma Comissão aqui nesta Casa para
levantar a questão dos trambiques que a JBS fazia junto com a
SEFIN nesse Estado, sonegando imposto. Nós conseguimos um
acordo que o Estado, pelo menos foi o que o Estado falou, fez
um acordo aqui de duzentos e setenta e cinco milhões; dinheiro que jamais Rondônia ia ver; foi feito um acordo entre JBS e
o Estado de Rondônia de duzentos e setenta e cinco milhões;
parcelado em 120 parcelas de dois milhões e duzentos. Basta
uma parcela, uma parcela ou duas, duas parcelas desse acordo; dá para suprir, dá para atender a Academia dos remanescentes. Por isso, o quê que eu quero desta Casa? Vamos parar
e pedir aqui, eu já falei para o nosso Deputado Cleiton Roque,
falar para o Deputado Laerte e falar para o Presidente Maurão,
para chamar o Governo agora aqui na Casa, chamar o Capitão
Marcelo, chamar o Capitão Marcelo agora aqui nesta Casa e
vamos resolver de uma vez por todas essa situação. Nós não
podemos deixar esta coisa caminhar da forma que está sendo
caminhada; não para esta Casa, esta Casa já fez uns 03 ou 04
acordos com os remanescentes e ficou acertado, a Casa e o
Governo junto, nós já fizemos foi no mínimo 03 acordos que já
estava tudo acertado, aí nós nas redes sociais, nos WhatsApp:
olha pessoal, está tudo resolvido. Aí no outro dia não tem nada
resolvido, Deputado Edson; isso não dá mais para gente continuar desta forma. Esta Casa a partir de agora, eu peço aqui
que nós, os Deputados chamem o Capitão Marcelo, chamem o
Governo de Rondônia aqui, vamos juntar com os Deputados e
vamos achar uma solução hoje ainda para resolver o problema, a questão dos remanescentes, questão desses trabalhadores. Obrigado Deputado Edson, obrigado a todos.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Hermínio Coelho. Ainda nas Breves Comunicações, eu concedo a palavra ao ilustre Deputado Laerte Gomes, por cinco minutos sem aparte.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, senhoras e senhores Deputados, aos amigos que estão aqui nas galerias,
aos internautas que estão em casa. Senhor Presidente, eu
gostaria antes de comentar esse assunto do Deputado
Hermínio, falar aqui, comentar aqui de um feito histórico para
o nosso interior do Estado, para o interior de Rondônia, que
vai acontecer no próximo dia 06 de julho, o Hospital Cândido
Rondon, o HCR no Município de Ji-Paraná. Vai está realizando
a primeira cirurgia cardíaca do interior do Estado, será uma
cirurgia de colocação de válvula cardíaca, a equipe de cirurgia
cardíaca que já está residindo no município de Ji-Paraná, com
o cirurgião cardíaco Dr. Francisco Siosney, que é Chefe da
Cirurgia Cardíaca da Santa Casa de Misericórdia de Maceió,
que estará prestando esse serviço com toda a sua equipe juntamente com o Dr. Daniel Trompieri, e a Dra. Mônica Farias. O
Hospital Cândido Rondon, que é um Hospital em Ji-Paraná, o
HCR, que já presta um serviço, uma prestação de serviço ao
SUS, através dos leitos de UTI no Município de Ji-Paraná. Agora
inova com as cirurgias cardíacas no interior de Rondônia, somente em Ji-Paraná que essas cirurgias serão realizadas. Então
é um feito enorme do HCR, é uma vitória, uma conquista muito importante para o interior do Estado e principalmente para
Ji-Paraná. Eu gostaria aqui de parabenizar a todos os cooperados do HCR, a todos os médicos do HCR, a esses profissionais pela coragem e determinação que o HCR, está tendo de
poder implantar as cirurgias cardíacas no interior do Estado.
Com certeza muitas vidas serão salvas aí com essa prestação
de serviço de qualidade que o HCR vem fazendo. Então, queria aqui deixar os meus parabéns ao Hospital Cândido Rondon,
que nos orgulha muito de ser em Ji-Paraná. Dizer também
Senhor Presidente, sobre a questão dos remanescentes, acho
que é uma luta da Assembleia. Nós entendemos que o Governo Deputado Edson, ele tem que fazer um esforço também,
todos nós temos que fazer um esforço para que os remanescentes possam fazer academia. Eu acho que uma vitória já foi
conquistada, que foi a prorrogação do concurso que era o
primeiro passo, nós temos 231, se não me falha a memória,
não sei se é esse número correto, que já foram que já foram
aí chamados, muitos desses remanescentes, Deputado Adelino,
pediram dispensa dos seus serviços, gastaram para tirar documentos, não é? Se comprometerem nesse foco, nesse projeto de vida, nessa missão de servir ao Estado, de servir a
população. Então, eu creio que há de haver e tem que haver
uma solução para esses 231, e se pudesse chegar e aí nós
temos que ser verdadeiros, se puder chegar aos 400, maravilha, se não puder chegar neste momento, o concurso já está,
Deputado Ribamar, prorrogado, com certeza o ano que vem
esses outros que restam irão fazer a sua Academia. Mas, eu
entendo e já disse isso ao Governador essa semana, e disse
isso também ao Secretário de Segurança Pública, Comandante da PM, que há de se fazer Academia desses 231. O Estado
Deputado Edson, o Estado, ele não é o Governo, a pessoa, é o
Estado, foi o Estado independente de quem for o Governador
que convocou esses 231 para fazer Academia, foi o Estado.
Então, eu creio aqui que o Estado, ele tem que cumprir com
esse compromisso dele. Entendo que há dificuldade orçamentária, entendo que há a dificuldade financeira, mas, entendo
muito mais que há necessidade desses futuros policiais militares estarem nas ruas, fazendo a segurança das famílias
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rondonienses. E também entendo, e também entendo da mesma forma, Deputado Adelino, que a partir do momento que
você chama essas pessoas para fazer Academia, você mexeu
com toda a vida deles, então, não é justo agora tirar esse
sonho deles. Então, esse é o posicionamento da gente, estamos
discutindo isso com o Governador, espero que se chegue ao
entendimento. Se não puder ser os 400 nesse momento, mas,
no mínimo que seja os 231, que já foram aí chamados, notificados, obrigado Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero registrar a
presença do Senhor Hans Muller, Presidente da Juventude Democrata do Município de Porto Velho; registrar também a presença do Sr. Rodnei Antônio Paes, Presidente da SEJUCEL/RO,
obrigado pela presença; também Clotilde Brito, Associação dos
Protetores Amigos de Patas, muito obrigado pela presença;
Ana Valeska, Vice-Presidente da Comissão de Proteção e Defesa dos Animais – OAB, muito obrigado pela presença; também o Sr. Vereador Rondinério Pascoal, Câmara Municipal de
Campo Novo de Rondônia; também o Sr. Vereador Marcos
Aurélio, Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia; Prefeito Cornélio em nome do nosso amigo Deputado Laerte Gomes sinta-se cumprimentado, Prefeito Cornélio e seus assessores.
Ainda nas Breves Comunicações, eu concedo a palavra
ao ilustre Deputado Adelino Follador, por cinco minutos sem
apartes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados
aqui presentes, pessoal aqui presente e cumprimentar todos
os remanescentes aqui, dizer que com certeza é uma luta de
vocês, esperamos que seja resolvido, eu sei que as dificuldades tem, mas, esperamos que o Governo do Estado, pelo menos 231 havia o compromisso e nós participamos desse compromisso ainda com o ex-secretário de Planejamento, Secretário da SEFIN e foi feito um compromisso e, com certeza,
esperamos que o Governo do Estado cumpra esse compromisso que foi já acertado lá atrás, inclusive, Deputado Ribamar, já
fizeram todos os exames e estão esperando para poder fazer
Academia, e isso não podemos brincar com as pessoas. Muitas pessoas até estavam empregadas, saíram do emprego contando certo com esse compromisso do Governo do Estado, então
esperamos que dê certo, porque nós precisamos, já foi prorrogado o concurso, pelo menos 230 e poucos se fizerem Academia agora e o restante então pode ser depois também que
com certeza vai atender.
Mas hoje venho também a esta tribuna para falar sobre
um assunto que eu considero muito importante. Já no mandato passado nós fizemos um projeto alterando a lei, mas, como
foi citado que era inconstitucional, foi vetado, e depois acabamos fazendo uma indicação combinado com o ex-governador
também não aconteceu, e agora nós estamos fazendo um projeto, já demos entrada, um projeto autorizativo para que o
Governo do Estado faça justiça, nós sabemos hoje que o Governo do Estado está comprando 156 milhões de máquinas, já
comprou outras máquinas também no passado e não paga
ICMS, aí as prefeituras têm que comprar e pagar ICMS, Deputado Airton, é muito injusto. Aí o argumento do Governo do
Estado é que o ICMS é imposto dele e que ele pode abrir mão,
abrir mão de que jeito se ele que dá 25% para os municípios?
Você pega 156 milhões com mais a contrapartida, faz a conta
quanto que os municípios perderam. Então nós queremos,
Deputado Ribamar, que seja isento, o Governo Federal é isen-
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to, Governo do Estado é isento, por que as prefeituras têm que
pagar? Então é injusto, ou todo mundo filho de Deus ou todo
mundo filho do diabo, todo mundo tem que ter o mesmo direito e o Governo do Estado está deixando de arrecadar 156 milhões mais a contrapartida, quanto que não dá de ICMS que as
prefeituras estão perdendo? Então, no mínimo 25% são das
prefeituras e está tomando deles, é injusto isso. Então nós
precisamos, eu estou sugerindo, eu estou fazendo um projeto
autorizativo que o Governo se quiser sanciona e isenta também para as prefeituras. Quando tem as emendas federais,
emendas estaduais, que as prefeituras estão comprando, eles
têm que pagar e as empresas mesmo já sugeriram e eu já fui
prefeito, na época que eu fui prefeito tentei pegar a isenção e
não consegui; então nós precisamos fazer justiça, isso não é
regalia, não é abrir mão de receita, é devolver e eu sugiro até
ao Governo do Estado que devolva esse dinheiro que foi tomado dos municípios de 156 milhões, 25% tinha que pagar do
imposto que era recente, tinha que ganhar dos municípios,
então nós estamos criando os Fundos e cada vez que vai para
o Fundo, deixa de ir também para os municípios os 25%. Então nós precisamos, eu sou municipalista, a população mora
nos municípios, eu fui 12 anos prefeito, qualquer recurso a
mais dos municípios ajuda, principalmente agora que Porto
Velho tomou muito dinheiro dos municípios com essas hidrelétricas que criou uma arrecadação que não existe, e na contabilidade existe para tirar o dinheiro, mas, na hora de por no
bolo não põe. Então nós precisamos que seja feita mais justiça. E todo mundo fala que é municipalista, mas pouca gente
na hora de valorizar os municípios não valoriza. Então eu queria deixar aqui, dizer que nós estamos tramitando nesta Casa
este projeto, para que o Governo do Estado, através do Daniel,
que ele sancione este projeto para que a gente consiga então
fazer mais justiça. Porque se o Estado pagasse ICMS, os municípios teriam também uma arrecadação do montante que
fosse arrecadado, 25%. E agora, pelo menos se não quiser, o
Estado que pague, então isente então os municípios.
Quero também, senhor Presidente, rapidinho dizer que
nós entramos com um projeto aqui criando o ‘Dia do Mestre de
Cerimônia’ do Estado de Rondônia. Foi considerado em nível
nacional dia 20 de julho o Dia do Mestre de Cerimônia. Já tem
muitos Estados que criaram essa Lei. E os Mestres de Cerimônia estão fazendo um trabalho para ser reconhecida no Congresso Nacional a profissão de Mestre de Cerimônia, que hoje
não existe. Então nós criando este Dia, já foi criado em vários
Estados, e já teve o Encontro Nacional de Mestres de Cerimônia e eles pediram, aqui o pessoal aqui do Estado de Rondônia,
nós sabemos que o Governo do Estado tem, nas Secretarias
tem, nas Prefeituras tem. E essas pessoas nas Câmaras Municipais têm e esses Mestres de Cerimônia querem ser reconhecidos como profissionais nesta área. Eles escolheram e já tem
vários Estados que foram criados, dia 20 de julho como o dia
instituído o Dia do Mestre de Cerimônia do Estado de Rondônia.
Então gostaria de ter o apoio de todos os companheiros desta
Casa neste projeto que é de suma importância para que esta
categoria seja reconhecida nacionalmente, e isso com certeza
será muito bom para eles e também futuramente pode ter
além da comunicação pode ter outros cursos especializados
em Mestre de Cerimônia. Muito obrigado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Adelino Follador.
Ainda nas Breves Comunicações, concedo a palavra ao
ilustre Deputado Léo Moraes, por cinco minutos, sem apartes.
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O SR. LÉO MORAES – Sr. Presidente Deputado Edson Martins
é um prazer muito grande estar aqui novamente na condição
de Deputado Estadual, cumprimentar a todos os meus colegas,
os Pares Parlamentares; a imprensa; os servidores; a comunidade presente aqui na nossa galeria, é fundamental para acompanhar as ações pari passu, de como cada um se comporta,
como pensa, o que prega e como também vota.
Sr. Presidente, o tempo talvez seja muito curto nas Breves Comunicações para expressar todas as reivindicações e as
pautas que deveria, portanto, logo depois em respeito ao nosso Regimento vou fazer a inscrição também no outro momento.
Gostaria aqui de falar, corroborar com as palavras do
Deputado Hermínio que ele disse em relação aos excedentes
da Polícia Militar. É ponto já pacífico de que o Estado precisa de
mais servidores na Segurança porque tem um déficit muito
grande, não irá sequer suprir ao ingresso de policiais na Reserva que vão dar baixa das suas atividades. E a população de
Porto Velho e do nosso Estado tem padecido, tem perecido e
tem corrido risco constante por falta de segurança. E todos nós
sabemos que Segurança se faz com boa gestão, se faz com
tecnologia, se faz com capacitação e principalmente, com efetivo na rua trabalhando porque essa peça não tem como mudar, precisa de gente, ser humano. A sensação de segurança
passa obrigatoriamente por essa atribuição. Portanto, a gente
cobra e pede aos nossos nobres Deputados que façamos a
suspensão logo em seguida da nossa Sessão para debater e
convidar o Governo do Estado a encontrar a saída possível, a
solução a fim de conseguir, enfim, inscrevê-los e chamá-los
para o curso de formação da Polícia Militar e eu acredito muito
que o número necessário é de 400, até porque nós não teríamos como fazer um concurso em um curto período de tempo.
E já foi aventada essa possibilidade, um compromisso assumido entre dois Poderes e não tem como voltar atrás. Palavra
dada é uma palavra que deve ser cumprida. Portanto, os excedentes podem sempre contar com o nosso apoio. Não tem sido
fácil. Eu sei que são sonhos que podem ser ceifados, abortados, mas, vocês também têm que ser resilientes, perseverantes e inteligentes neste momento de debate, por que a luta não
é fácil. E a gente acredita que vocês vão dá o melhor para o
Estado, porque estão passando por dificuldades neste momento e lá na frente lembrarão de tudo isso e honrarão a farda e a
sociedade de Rondônia. Conte conosco nesta briga.
Sr. Presidente nós também hoje temos projeto de grande valia e eu já vi alguns colegas militares, ativistas desta causa, da causa animal, nós temos um projeto que vamos pedir a
inclusão na Ordem do Dia, que diz respeito aos maus tratos
aos animais e já temos algumas pessoas, pode se colocar de
pé aí, quem estiver aqui na causa animal, se puder ficar de pé
a gente agradece; muito bom. É um Projeto que visa resguardar a integridade e logicamente, punir os tutores desses animais. Se não for por amor aos animais, que seja por utilidade
pública, e pelo princípio da economicidade, como a gente tem
apresentado vários projetos, mas, também, entendemos que
se faz necessária ação integrada entre município e Estado.
Conseguimos meses atrás, o núcleo de proteção aos animais
aqui em Rondônia, que já possui inclusive um automóvel e uma
delegada responsável. Mas não adianta ter esse núcleo se não
souber o que fazer com o animal logo depois. Nós precisamos
de um centro do município em parceria com as entidades do
terceiro setor, as ONGs que sejam para dá o devido trato, a
gente precisa do canil, nós precisamos de um gatil, nós precisamos ter a castração, nós precisamos ter o atendimento completo. E, esse projeto, ele visa punir e impedir que a pessoa
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que maltratou já de forma comprovada, num prazo de cinco
anos possa ter novamente a adoção de um animal doméstico,
porque, mais uma vez, tem o risco de violentar esse mesmo
animal. É uma pauta que a gente tem lutado há alguns anos,
acredito que é uma política pública, onde se faz necessária
representatividade no nosso plenário, na nossa Assembleia
Legislativa. Portanto, a gente pede que eles fiquem aqui para
acompanhar essa luta, essa aprovação desse projeto, que
certamente poderá ser um divisor de águas, e respeito aos
animais, aos protetores dos mesmos.
Também cumprimento os moradores do bairro
Aparecida, é onde tem um problema, uma dificuldade muito
grande, a questão fundiária, a questão da escrituração, e vocês
estão lutando há muito e muitos anos. Havíamos encontrado
uma solução possível, só que agora, a gente ouve que o próprio Estado está contingenciando essas receitas, esses recursos. E, a gente quer também contar com o bom trato, o bom
diálogo do Governo do Estado para resolver esse impasse,
afinal são centenas de moradores, e a gente está aqui desde
o início lutando e nós vamos continuar lutando.
E no mais, senhor Presidente, quero fazer uso da palavra no momento seguinte, para avisar, para denunciar a Sede
do Governo do Estado em relação a projeto político dos seus
correligionários de Partido. É inadmissível que a essa época já
esteja ocorrendo de forma deslavada e descarada assédio
para que apoiem os pré-candidatos, principalmente aqui da
nossa Capital, que apoiem o Dr. Mauro Nazif, isso me parece
um ranço do perfil do Governo, e que a gente tem que coibir
enquanto podemos assim fazer, porque senão a gente vai colorir o governo, vai partidarizar uma luta que é da sociedade.
E, há de existir sim uma disputa saudável de ideias, mas, com
respeito ao que é poder público, que ele não é de nenhum dos
seus asseclas e muito menos dos seus pré-candidatos. Se foi
bom, deve ser respeitado e deve ser alçado a outro voo, mas
se já foi reprovado, se já foi rechaçado pela população, não
faz sentido aparelharmos a máquina do poder público para
defender um indivíduo que não correspondeu quando teve a
oportunidade.
Portanto, nunca deixei de fazer uma denúncia e muito
menos de nominar a quem eu penso que é responsável pelo
feito. Portanto, a gente fica aqui preocupado com o que está
acontecendo; o assédio com os servidores de forma clara, e a
Assembleia tem que atuar para que depois não aconteça o
pior e sejamos omissos e também culpados por essa ingerência e por essa desordem na administração pública. Gostaria
que tivessem a mesma velocidade em atender os pleitos que
aqui aportam na nossa Casa. Porque, muitas vezes, desconhecem a nossa prerrogativa e o nosso poder de atuação;
legislamos, fiscalizamos, conseguimos encontrar soluções,
porém, quem executa é o Estado, para executar tem sido muito
moroso, agora, infelizmente, para indicar os seus pré-candidatos, para utilizar da máquina para se locupletar aí funciona
que é uma beleza. Portanto, fica aqui a nossa advertência,
muito obrigado.
O SR. LAERTE GOMES – Só uma Questão de Ordem, Deputado, Questão de Ordem, se a Vossa Excelência vai fazer a denúncia no próximo expediente ou já fez agora? Vossa Excelência ainda vai...
O SR. LÉO MORAES – Vou utilizar o Grande Expediente.
O SR. LAERTE GOMES – Vai utilizar para fazer posteriormente, só para saber.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda nas Breves
Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado Anderson do
Singeperon.
O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, uma
boa tarde. Boa tarde todos os Deputados, todos os presentes
nesta Casa hoje, os remanescentes do concurso da PM que se
encontram aqui nessa luta árdua e cansativa que eu sei; fora
os abalos psicológicos no decorrer dessa luta. Nós que entramos nessa luta junto com os demais Deputados, que já foram
falados aqui nesta Sessão. E quero dizer para vocês que o
compromisso que nós fizemos com vocês e com a nossa população rondoniense que clama por segurança pública está de
pé, vocês podem contar com o nosso apoio, creio que o que
nós buscamos inicialmente lá com o Governador Daniel foi a
prorrogação do concurso de vocês, o Governador Daniel disse
com todas as palavras, que ele não chamaria, mas, que ele
prorrogaria e para a nossa surpresa veio aquela Ata com 400
que seriam convocados para a Academia e nós solicitamos
naquele primeiro momento que seria a prorrogação e agora,
já que já está nesse pé, já que houve um compromisso desta
Casa com vocês, o que eu peço aos demais Deputados, ao
Presidente desta Casa, que a gente cumpra com o compromisso que foi firmado, o que foi colocado no papel eu acho que
tem que se cumprir porque antes de assinar e antes de qualquer debate tem que ser pensado, tem que ser analisado para
que a gente não faça os remanescentes sofrerem, já fui
concurseiro, já fiz diversos concursos e eu sei muito bem o
abalo que vocês estão passando, o abalo psicológico e podem
contar comigo que nós vamos vencer essa batalha e vamos
vencer juntos podem contar comigo.
Outra questão Presidente que eu quero colocar aqui,
primeiramente, agradecer ao Diretor do DER, o Governo do
Estado que atendeu um pedido nosso que nós fizemos no dia
10 de maio através da Mesa Diretora desta Casa que seria ali
uns tapa-buracos na RO-005, na Estrada da Penal, ali é uma
RO muito usada não só pelos servidores do Sistema Carcerário,
mas, também pela Polícia Militar, por advogados, por agricultores, é uma região ali que tem uma movimentação muito grande e a situação estava feia de buraco. Então, essa semana
com o compromisso do Diretor do DER, o DER entrou lá na
segunda-feira, está fazendo um trabalho muito bom, hoje pela
manhã estive lá no local e pude constatar in loco isso e já
aproveitei e passei no DER agradeci e já pedi também a sinalização do local, ali é um local que já aconteceu óbito por acidente, acidentes que deixaram fraturas irreversíveis em pessoas, mas, a gente sabe que o Governo do Estado tem feito o
seu papel ali dentro do DER e a gente já, inclusive, encaminhou um novo pedido aqui também para a região de Porto
Velho que é RO-006, a RO-006 que também dá acesso a comunidade do Joana D´Arc é uma região produtiva aqui de Porto Velho que está bem complicado o acesso e a gente espera
que o mais rápido possível o DER possa atender essa nossa
solicitação e entre ali para atender a comunidade que está
apreensiva com aquela região ali que se encontra com muito
buraco e agora nesse período uma poeira muito grande.
Outra questão que eu quero colocar e aqui deixar os
meus pesares a família do Anderson Alexandre, um Agente
Penitenciário de Pimenta Bueno que faleceu no último sábado
à noite, infelizmente, aconteceu isso, era um grande parceiro
nosso, militou juntamente comigo no nosso Sindicato como
Delegado Sindical, à época tomou frente do Movimento Grevista lá na cidade de Pimenta Bueno, ontem eu estive lá no
velório dele que aconteceu em Ariquemes e a família, a maior
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parte mora em Ariquemes onde ele foi sepultado, quero deixar meus pesares a família, dizer que era um grande parceiro,
um grande guerreiro, tive o privilégio de poder homenageá-lo
este ano aqui nesta Casa com um Voto de Louvor ainda em
vida, mas, Deus sabe de todas as coisas e espero que Deus
conforte o coração da família, de todos os companheiros de
trabalho que estão sofrendo com essa perda, que foi uma perda muito grande para o sistema prisional nosso, rondoniense
e de lá de Pimenta Bueno porque era um servidor muito dedicado, muito empenhado, estava agora concluindo o Curso de
Psicologia, infelizmente, aconteceu essa fatalidade e deixo aqui
meus pesares a todos os familiares. Então senhor Presidente
essa é a minha fala nesta tarde, boa tarde a todos.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem, senhor Presidente?
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não, Deputado.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA - Quero cumprimentar o Vereador Roni, de Campo Novo, obrigado pela presença; Vereador Marco Aurélio, parabéns pelo trabalho que vem desempenhando ali com muito êxito, seriedade, leva ali o abraço do
Deputado Geraldo da Rondônia, continue e pode contar com o
Deputado Geraldo sempre, a partir do dia 10 de julho estaremos ali entregando e participando de algumas Emendas. Um
abraço.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Quero também registrar a presença do André Fest, Liderança Política aqui no
Plenário, muito obrigado pela presença.
Encerrada as Breves Comunicações, passamos a Ordem
do Dia. Eu solicito ao senhor Secretário, Deputado Jesuíno
Boabaid que proceda a leitura das Proposições recebidas.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura das Proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer
a Mesa Diretora que seja realizada Audiência Pública, para
discutir o Custo/Benefício da Implantação de Câmeras de
Monitoramento nas Escolas Municipais e Estaduais.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Proíbe a
apreensão e a remoção de veículos em função do atraso no
pagamento de IPVA.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS. Requer à
Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo por intermédio
do Diretor Geral do DETRAN/RO informações no que tange a
existência de processo administrativo de compra e aquisição
pelo Departamento Estadual de Trânsito de Rondônia de um
terreno localizado no final da Avenida Rio Madeira com a finalidade de execução e construção do Projeto Cidade de Trânsito, bem como, na existência de referido processo que seja
enviado cópia integral do mesmo a este Poder Legislativo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS, informações detalhadas da quantidade de Servidores do sistema penitenciário que se encontram afastados por motivo de doença e
tratamento psicológico/psiquiátrico.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora, a realização de Sessão Solene, no dia 22 de junho de
2018, às 09:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para
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entrega de Medalhas do Mérito Legislativo aos Policiais Militares, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora, que seja encaminhado ao Poder Executivo do Estado
de Rondônia com cópias ao Departamento de Estradas de Rodagem – DER, pedido de informações.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Dispõe
sobre a jornada de trabalho dos enfermeiros, parteiras, auxiliares e técnicos de enfermagem, e dá outras providências.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Institui
o Dia do Mestre de Cerimônias no Estado de Rondônia.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo
PM Xernilson Ferreira da Silva.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Cabo
PM Marcelo Atanázio de Oliveira Lima.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja
encaminhado Voto de Louvor para o senhor Valdemir da Silva,
alcunha “Cebola” pelos relevantes serviços que labora junto a
Secretaria de Estado da Educação no Município de Porto Velho
– RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa
Diretora, nos termos regimentais, a realização de uma Sessão
Solene, para o dia 25 de junho de 2018, às 09:00 horas, nesta
Casa Legislativa com a finalidade de entrega dos Votos de Louvor para os integrantes do Projeto Bulling, no Município de Porto Velho, consoante segue lista anexa.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja
encaminhado o Voto de Louvor (in memoriam) para o senhor
Francisco José de Oliveira, conhecido por (Chico Oliveira).
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa
Diretora que seja encaminhado ao Senhor Governador do Estado, com cópia ao Diretor do Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia, a necessidade de Conclusão da construção da RO
(Expresso Porto), localizada o Município de Porto Velho – RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia, com cópia para FEASE, solicitando informações sobre o cumprimento da Lei Complementar nº 965/2017.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora, nos termos regimentais, que seja oficiado ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
com cópia para Secretaria de Estado da Saúde de Rondônia –
SESAU, solicitando informações sobre a atual situação dos equipamentos e insumos para realização de exames de ultrassom,
tomografia e exames laboratoriais no Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a regulamentação das atividades das farmácias no âmbito de sua atuação no Estado de Rondônia.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Cria Semana de Reciclagem e Meio Ambiente nas escolas públicas e
dá outras providências.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Institui a
Semana Estadual de Saúde Vascular no âmbito do Estado de
Rondônia.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a proibição da operação de serviço de telemarketing com
número restrito e fora do horário comercial, e dá outras providências.
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- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a reparação de danos e aplicação de multa nos casos
de pichação, depredação, destruição e outros meios de danificação do patrimônio público.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a responsabilidade do custeio dos exames médicos
admissionais necessários para investidura em cargo público
decorrente de aprovação em concurso público no âmbito do
Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Pesar, para os familiares do Policial Militar, Alexander
Siles Zebalho, Cabo PM que faleceu no dia 12 de junho de
2018, decorrente de um grave acidente de trânsito ocorrido
na BR-364, KM 667, em Candeias do Jamari.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda na Ordem do
Dia, eu solicito o senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Senhor Presidente, Questão de
Ordem. Esses dois Vetos que estão na Ordem do Dia, automaticamente eles já estão trancando a pauta. A minha orientação, uma orientação porque eu não oriento nada, que eu não
sou líder. É que a gente não votasse, não votasse a Ordem do
Dia, e chamasse aqui o Governo do Estado junto com a Presidência e o Presidente Maurão, para a gente discutir a questão
dos remanescentes e outras situações também com o Governo. Deputado Edson, Presidente Edson, eu sugeria que a gente suspendesse a Sessão e pedir para o Deputado Laerte e
para o Deputado Cleiton, chamar o Governo aqui para a gente
resolver algumas pendências aqui, aí a gente discutiria depois
os Projetos.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Deputado Hermínio,
nós vamos votar só uns Requerimentos que tem, aí vamos,
vai ser votado só os Requerimentos.
Eu solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura
dos Requerimentos a serem apreciados.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora,
a realização de Sessão Solene, no dia 22 de junho de 2018,
às 09:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis, para entrega
de Medalhas de Medalhas de Mérito Legislativo aos Policiais
Militares, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do ilustre Deputado Léo Moraes. Em votação o
Requerimento. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer à Mesa
Diretora que seja realizada Audiência Pública para discutir o
Custo/Benefício da Implantação de Câmeras de Monitoramento
nas escolas municipais e estaduais.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e votação o Requerimento do ilustre Deputado Hermínio Coelho.
Em discussão o Requerimento. Em votação. Os Deputados fa-
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voráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja encaminhado Voto de Louvor para o Senhor Valdemir da Silva, alcunha “Cebola” pelos relevantes serviços que labora junto a Secretaria de Estado da Educação no Município de Porto Velho –
RO.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento do
ilustre Deputado Dr. Neidson. Em discussão o requerimento.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer à Mesa Diretora,
nos termos Regimentais, a realização de uma Sessão Solene,
para o dia 25 de junho de 2018, às 9 horas, nesta Casa
Legislativa com a finalidade de entrega dos Votos de Louvor
para os integrantes do Projeto BULLING, no Município de Porto
Velho, consoante segue lista anexa.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento do
ilustre Deputado Dr. Neidson. Em discussão o Requerimento.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO DR. NEIDSON. Requer seja encaminhado Voto de Louvor (in memoriam) para o senhor Francisco
José de Oliveira, conhecido por (Chico Oliveira).
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Requerimento do ilustre Deputado Dr. Neidson. Em votação o
Requerimento. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não há
mais matérias. Na verdade, que nós temos os Vetos, mas, a
pedido do Deputado Hermínio, Presidente, eu queria que houvesse entendimento da Casa para suspender.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vamos suspender a
Sessão por tempo indeterminado. Está suspensa a Sessão.
(Suspende-se a Sessão às 16 horas e 25 minutos
e reabre-se às 17 horas e 38 minutos).
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Está reaberta a Sessão. Solicito ao senhor Secretário que continue a leitura das
matérias a serem apreciadas.
O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Pesar, para os familiares do Policial Militar, Alexander Siles Zebalho,
Cabo PM que faleceu no dia 12 de junho de 2018, decorrente
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de um grave acidente de trânsito ocorrido na BR-364, KM 667,
em Candeias do Jamari.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
o Requerimento de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid, que
acaba de ser lido, está em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.
Lidas as matérias, senhor Presidente.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está encerrada a
Ordem do Dia, passamos ao Grande Expediente. Com a palavra por até 20 minutos, com direito a apartes, o Deputado
Jesuíno Boabaid.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, eu vou fazer uso
da fala até porque me encontro um pouco ruim, não sei se
pode, mas, vou abrir esse precedente aqui hoje, eu vou falar
daqui mesmo, vou abrir mão da minha fala e fazer só questão
de ordem, informar a todos os remanescentes, a todas as pessoas que se encontram no recinto que a pauta encontra-se
trancada e não haverá nenhuma votação hoje, isso aí já foi
consolidado. O documento que foi encaminhado para todos os
gabinetes, inclusive, foi o Deputado Léo Moraes que nos trouxe aqui agora e com vários valores a serem aplicados, inclusive, o Deputado Hermínio, nós estamos discutindo algumas
questões ali atrás e aí ele vai passar essas informações junto
aos demais Deputados para tentar chegar num consenso quanto
a questão da Bolsa de Estudo. Mas, o que me traz aqui até
para falar uma coisa que é importante, eu e o Deputado Léo
Moraes, a Presidente do IPERON Maria Rejane e o Defensor
Público Geral Hans, nós estivemos lá no IPERON, na verdade é
o ACREPREV, e no Tribunal de Contas do Estado do Acre, lá a
média de tempo para você conseguir a sua aposentadoria ou
Reserva aos militares leva em média de 24 horas, podendo
até atingir o tempo de 15 dias, dependendo do quantitativo
que chega ao Instituto. Tivemos boas informações, não é Deputado Léo Moraes, o senhor como relator dessa Comissão
poderá também juntar esforços nessa Comissão Especial aberta
nesta Casa para tentar dá uma celeridade aos trabalhos desenvolvidos pelo Instituto de Previdência. Parabenizar a atitude da Presidente do IPERON que não encaminhou nenhum assessor, foi ela mesma junto conosco para buscar entender lá a
dinâmica dos trabalhos do IPERON. Mas, aqui eu quero fazer
uma crítica ao Sr. Edvaldo, ele tentou justificar que não poderia ir, ele é agora o Superintendente da SEGEP, que não tinha
como ir por uma série de situações, mas, a pessoa que deveria estar lá, ou o seu quadro de assessores deveria que ser a
SEGEP, Deputado Léo Moraes. Não justificou a sua ausência.
Eu digo mais, a Comissão composta pelo Deputado Léo Moraes,
Deputado Jesuíno e Deputado Anderson estará, não vou falar
o dia, estará na sua Secretaria ou na Superintendência na
verdade, fazendo uma fiscalização, fazendo uma frente realmente para analisar os processos que se encontram há mais,
tem processos que estão em torno de 05 anos, 02 anos parados nessa Superintendência que é a SEGEP, e o imbróglio maior que existe é a falta de comprometimento com o povo de
Rondônia. Eu não vou colocar a corda no pescoço aqui também desse Superintendente porque entrou ontem, mas, nós
não podemos aceitar essa questão que está ocorrendo na
SEGEP. E o outro ponto também crucial foi já a abertura da
Comissão Especial que irá apurar a dívida do BERON, a famosa
dívida do BERON que começou com 21 milhões e hoje já passou do montante de 2 bilhões de reais e com acordo chancelado

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

Nº 108

9ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

com o atual Governo, atual Governo porque foi o Governo
Confúcio que assinou e o Daniel Pereira faz parte também desse Governo com a proposta ainda de pagar 3 bilhões de reais
com a parcela de 25 milhões durante aí seus 150 meses, é um
absurdo isso. Foi totalmente ilegal esse ato que deve ser apurado o mais rápido possível por esta Casa e responsabilizar as
pessoas que convalidaram esse ato. 25 milhões poderiam ser
empregados em outras ações de Governo, a exemplo da saúde, da educação e da segurança pública, e em outras questões. Então, hoje a Assembleia Legislativa, os senhores podem
ficar tranquilos, não haverá nenhuma votação. E, Presidente,
uma coisa também que está ocorrendo, eu não sei se está
acontecendo algum problema com a nossa Casa, informação
que não está sendo recebida. É que até agora todos os cargos
que foram nomeados das autarquias e fundações ainda não
chegaram os nomes aqui para serem consolidados, ou seja,
serem chancelados por esta Casa esses nomes. Katatal que é
o gestor do DER, e outros que foram nomeados estão de forma
ilegal, assinando de forma ilegal e cometendo ao meu olhar
atos de improbidade administrativa. E o Governo do Estado de
Rondônia continua desta forma, também, cometendo ações no
que tange crime de responsabilidade, ao meu olhar, ao olhar
do Deputado Jesuíno Boabaid. Nós temos uma regulamentação, uma legislação que deve ser cumprida, então é por isso
que eu peço pela última vez, que quem de direito, a Procuradoria, eu não sei quem é o responsável e encaminhe o nome,
os nomes daqueles que foram nomeados nas autarquias e nas
fundações para que possamos chancelar, ou não, o nome dessas pessoas. Era isso que eu queria falar, Presidente.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Ainda no Grande
Expediente com a palavra Léo Moraes.
O SR. LÉO MORAES – Agradeço ao Deputado Ezequiel que
preside neste ato a nossa Sessão. Cumprimento o Deputado
Jesuíno, fizemos uma missão rápida, mas, salutar, acredito que
vai nos trazer resultados desde que o Governo esteja comprometido em gerar celeridade nos processos de aposentadoria.
O Estado do Acre, até a fim de utilidade pública e de compartilhar a informação, o Estado do Acre aposenta os seus servidores em 24 horas, Sílvia Soares. 24 horas o servidor dá entrada
e já sai aposentado com seus efeitos financeiros. Aqui nós demoramos três, quatro, cinco anos. Eu conheço agentes da Polícia Civil que estão há sete anos aguardando aposentadoria.
Além da apreensão, da angústia, traz também despesas aos
cofres do Estado. Afinal o que poderia ser investido, o que
poderia também pagar custeio, despesa com pessoal,
capacitação de servidor acaba comprometendo na folha de
servidores que não mais estão na ativa, porém, nos cofres do
Estado. E a nossa Comissão de forma muito atenta e diligente
já foi conferir à realidade do Acre e Previdência, tivemos em
contato com o Tribunal de Contas e se faz necessário algumas
mudanças de legislação, além disso, de atos normativos do
Tribunal de Contas aqui no nosso Estado de Rondônia.
Pegando o gancho do Deputado Jesuíno em relação ao
DER. Uma questão pontual que eu queria aqui alertar, diz respeito a Expresso Porto ao lado do Hospital do Câncer, o Hospital do Amor de Rondônia, que até hoje não concluíram aquela
obra, é um barreiro só durante a chuva e é uma poeira danada
durante a seca, prejudicando as atividades daquele hospital,
dos seus pacientes, dos seus servidores e dos seus funcionários. E haviam feito compromisso quando da entrega do Hospital
do Amor, Hospital do Câncer da Amazônia que fica ali localizado. A gente pede compromisso, a gente pede responsabilidade
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e eficiência do DER. Só boa vontade não é suficiente. Costumo
sempre alertar ao Jean que é excedente. A incompetência ela
é tão perniciosa quanto à corrupção. Se não dá conta de fazer, pede para sair, e vamos colocar pessoas que conseguem
realmente trabalhar em benefício do nosso Estado de Rondônia.
Foi um compromisso feito e que não foi honrado. Nós gostaríamos aqui de avisar aos defensores dos animais que por conta da obstrução da pauta, haja vista que temos veto, e pelo
Regimento nós estamos impedidos de inserir outros projetos
até que desobstrua a nossa pauta nós não conseguiremos votar
hoje o projeto. Então a gente pede desculpas, mas também
pede a paciência e o apoio integral, porque eu tenho certeza
que esta Casa, o nosso Plenário irá votar e aprovar de forma
unânime porque nós já temos manifestação dos nossos colegas quanto a isso. Então hoje não será votado, provavelmente
amanhã também não conseguiremos incluir na Pauta, pois ela
está obstruída, mas, na semana que vem a gente vai trabalhar bastante para que consigamos aprovar este projeto, e aí
conseguir trabalhar com os outros entes do Governo. Está bom?
A gente agradece a todos vocês. Obrigado pela paciência, continuem contando conosco. Muito obrigado.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Ainda no Grande
Expediente, com a palavra por vinte minutos com direito a
apartes o Deputado Airton Gurgacz. Está abrindo mão da fala.
Está encerrado o Grande Expediente. Passamos às Comunicações de Lideranças, não há Oradores inscritos. Passamos às Comunicações Parlamentares, também não há Oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, declaro encerrada a presente Sessão. Ficando marcada
Sessão Ordinária para amanhã, às 9 horas, no horário regimental.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 50 minutos).
31ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA
Em 13 de Junho de 2018
Presidência dos Srs.
ADELINO FOLLADOR - Deputado
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 09 horas e 19 minutos é aberta a Sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Dr. Neidson (PMN), Edson
Martins (MDB), Hermínio Coelho (PC DO B), Jesuíno Boabaid
(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT), Lebrão
(MDB), Leo Moraes (PODE), Luizinho Goebel (PV) e Ribamar
Araújo (PR).
DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Anderson do
Singeperon (PROS), Cleiton Roque (PSB), Ezequiel Júnior (PRB),
Geraldo da Rondônia (PHS), Jean Oliveira (MDB), Marcelino
Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (MDB), Rosângela Donadon
(PDT), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).
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O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Havendo número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária da 4ª
Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da sessão ordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede à leitura da ata da
Sessão Ordinária anterior.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) - Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada. Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura
do Expediente recebido.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - Procede à leitura do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 506/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando Embargos de Declarações no Mandado de Segurança sobre a Lei nº 4.196/2017, objeto do mandado nº
0800837-09.2018.8.22.0000.
02 – Ofício nº 507/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando Direta de Inconstitucionalidade sobre a Emenda Constitucional nº 108/2016, objeto da ADIN nº 080108657.2018.8.22.0000;
03 – Requerimento do Senhor Deputado Cleiton Roque, justificando ausência das Sessões Ordinárias dos dias 15 e 16 de
maio de 2018.
04 - Comunicado nº AL032835 a AL032854/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
05 - Comunicado nº AL032871 a AL032874/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
06 - Comunicado nº AL032807 a AL032829/2018 – Ministério
da Educação, informando a liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programas do Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.
Lido o Expediente, senhor Presidente.
(Às 09 horas e 30 minutos, o Sr. Adelino Follador
passa a Presidência ao Sr. Edson Martins)
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
recebido, passamos agora às Breves Comunicações. Nas Breves Comunicações não há oradores inscritos. Encerrada as Breves Comunicações, passamos a Ordem do dia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, que seja alterada a data da
Sessão Solene que seria realizada no dia 22 de junho de 2018,
às 9 horas, para entrega de Medalhas do Mérito Legislativo,
para o dia de 15 junho de 2018, às 9 horas, no Plenário desta
Casa de Leis.

25 DE JUNHO DE 2018

Pág. 1991

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Ainda na Ordem do
Dia, solicito ao senhor Secretário proceder a leitura das matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, que seja alterada a data da
Sessão Solene que seria realizada no dia 22 de junho de 2018,
às 9 horas, para entrega de Medalhas do Mérito Legislativo,
para o dia de 15 junho de 2018, às 9 horas, no Plenário desta
Casa de Leis.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em votação o Requerimento do ilustre Deputado Léo Moraes. Em discussão o
Requerimento. Em votação. Deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia passamos ao Grande Expediente, que não há oradores
inscritos. Encerrado o Grande Expediente passamos as Comunicações de Lideranças, que também não há oradores inscritos. Encerrada as Comunicações de Lideranças passamos as
Comunicações Parlamentares, que também não há oradores
inscritos.
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 19 de junho no horário regimental, ou seja, às
15 horas e comunico a realização de Audiência Pública de autoria do Deputado Léo Moraes, no dia 14 de junho, às 15 horas, para discutir sobre o Fundo Estadual da Cultura.
Está encerrada esta Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 09 horas e 34 minutos).

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
ATO Nº1358/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ADAIR FERREIRA DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP11, no Gabinete do Deputado Lebrão, a contar de 1º de junho
de 2018.
Porto Velho, 05 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº1376/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência Cargo em Comissão da servidora ADALEIA ALVES
DE SOUZA ARRUDA, matrícula 200160845, Assistente Parlamentar, para código ASP-15, do Gabinete do Deputado Lebrão,
contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 08 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ADEMIR DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no Gabinete
do Deputado Só na Bença, a contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 01 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1453/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ALCIONE PEREIRA DA ROCHA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, a
contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 14 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1455/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
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mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência Cargo em Comissão da servidora ANDRESSA
DAMACENA LIMA SANTOS, matrícula 200163991, Assessor
Técnico, para código AT-29, do Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, contar de 1º de junho de
2018.
Porto Velho, 15 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1334/2018-SRH/P/ALE
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ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1409/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ANILSON DUARTE LIMA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11,
no Gabinete do Deputado Lebrão, a contar de 01 de junho de
2018.
Porto Velho, 13 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1337/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR
ANTONIO MACIEL PINTO, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 01 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1360/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
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NOMEAR
APARECIDA DE CARMEM BERTOLI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º
de junho de 2018.
Porto Velho, 05 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1365/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
BARBARA AMORA LACERDA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP11, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a contar de 1º
de junho de 2018.
Porto Velho, 06 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1320/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR
DAIANE BERTOLI QUADROS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, do Gabinete
do Deputado Alex Redano, a contar 30 de maio de 2018.
Porto Velho, 30 de maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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binete do Deputado Só na Bença, a contar de 1º de junho de
2018.
Porto Velho, 01 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1487/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
DALRIVALDO PARENTE CARVALHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete, código DGS-3, no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório,
a contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 15 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1401/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
O Cargo em Comissão da servidora DIERICA NUNES DA SILVA, matrícula nº 200160927, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 13 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1333/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1372/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

NOMEAR

EXONERAR

DAIANE SILVA SANTOS, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no Ga-

EDIVANE MORAIS DE ALMEIDA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-19, do
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Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar 1º de junho
de 2018.

Técnico, código AST-21, e relotar no Gabinete do Secretário
de Segurança Institucional, contar de 1º de junho de 2018.

Porto Velho, 08 de junho de 2018.

Porto Velho, 14 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1488/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1378/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR

NOMEAR
ELCIONE DUARTE DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28, no
Gabinete da Presidência, a contar de 1º de junho de 2018.

GLAUBER PRESTES DO NASCIMENTO, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP11, do Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar 1º de
junho de 2018.

Porto Velho, 15 de junho de 2018.

Porto Velho, 11 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1323/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1459/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

EXONERAR

NOMEAR

FERNANDO ALBINO DO NASCIMENTO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28, do Gabinete
da Comissão Permanente de Segurança Pública, a contar 30
de maio de 2018.

GUILHERME SARTORI GIOVANONI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST30, no Gabinete do Secretário Geral Adjunto, da Secretaria
Geral, a contar de 1º de junho de 2018.

Porto Velho, 30 de maio de 2018.

Porto Velho, 15 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1428/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1461/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

O Cargo em Comissão do servidor FRANCISCO EURICO COSTA GONÇALVES, matrícula nº 200164280, para Assistente

HELDER COSME SOUZA DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
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AST-27, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de junho
de 2018.

binete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 1º de junho
de 2018.

Porto Velho, 15 de junho de 2018.

Porto Velho, 04 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1375/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1341/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

ALTERAR

A referência Cargo em Comissão do servidor JEAN MORENO
DIAS, matrícula 200162543, Assistente Parlamentar, para código ASP-14, e relotar no Gabinete da 1ª Vice Presidência –
Deputado Edson Martins, contar de 1º de junho de 2018.

O Cargo em Comissão da servidora KATIA MARIA NOBREGA
MILHOMEM, matrícula 200161362, para Assessor Técnico,
código AT-30, e relotar no Gabinete da Ouvidoria Parlamentar,
contar de 1º de junho de 2018.

Porto Velho, 08 de junho de 2018.

Porto Velho, 04 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1407/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1353/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR

NOMEAR
JOSE WILDES DE BRITO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-16, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, a contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 13 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

KELI DE OLIVEIRA AFONSO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-22, do Gabinete
da Comissão Permanente de Educação e Cultura, a contar 30
de maio de 2018.
Porto Velho, 05 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1410/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1342/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018, resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

EXONERAR

NOMEAR

JOSILEIDE SANTANA ANCELMO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Ga-

LUCYANA APARECIDA SANCHES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-11, no Gabinete do Deputado Lebrão, a contar de 01 de
junho de 2018.

binete do Deputado Edson Martins, a contar 1º de junho de
2018.

Porto Velho, 13 de junho de 2018.

Porto Velho, 08 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ATO Nº1406/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1424/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

O Cargo em Comissão do servidor LUIZ CARLOS OLIVEIRA
DE SOUZA, matrícula nº 200160945, para Assistente Técnico,
código AST-30, e relotar na Divisão de Desenho Técnico, do
Departamento de Arquitetura e Urbanismo, contar de 1º de
junho de 2018.

O Cargo em Comissão da servidora RODINEIA PEREIRA
GOUVEA, matrícula nº 200164538, para Assistente Técnico,
código AST-15, do Gabinete do Deputado Alex Redano, contar
de 1º de junho de 2018.

Porto Velho, 13 de junho de 2018.

Porto Velho, 14 de junho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1456/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1408/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

NOMEAR

A referência Cargo em Comissão da servidora MIRNA
FAUSTINO MARTINS LEAL, matrícula 200162059, Assistente
Técnico, para código AST-16, do Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, contar de 1º de junho de
2018.

SIMONE OLIVIA DE PAULA SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a
contar de 01 de junho de 2018.

Porto Velho, 15 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1374/2018-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1364/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

ALTERAR

EXONERAR

A lotação do servidor REGINALDO BENEDITO BELCHIOR,
matrícula nº 200163022, a Assistente Parlamentar, para o Ga-

TALITA BRASIL DO NASCIMENTO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do
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Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar 1º de junho
de 2018.

Básica, Módulo II, no município de Seringueiras - RO, conforme Processo nº. 00009276/2018-20.

Porto Velho, 06 de junho de 2018.

Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1321/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR
VICTORIA THAINA SA BARRETO SANTOS, do Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP14, no Gabinete do Deputado Aélcio da TV, a contar 30 de maio
de 2018.
Porto Velho, 30 de maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1348/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
VINNICIUS MARQUES DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a
contar de 1º de junho de 2018.
Porto Velho, 05 de junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 431/2018-SRH/D/P/ALE

200164222
Edvan F. Camurça do Nascimento
Assessor Técnico
Div. de Téc. e Informação

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 432/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 24 a 29/06/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Excelência
no Atendimento ao Serviço Público e Estratégia para Assistência Especial no município de Jaru - RO, conforme Processo nº.
00009268/2018-13.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163785
Marcia C. Vieira Sales
Coord. de Prog. Pedag.
Diret. Pedg. da Esc. do Legisl.

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 433/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 24 a 29/06/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Libras Básico-Mod II, no município de Machadinho D’Oeste - RO, conforme Processo nº. 00009274/2018-18.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

Matricula: 200159532
Nome: Arine Holanda dos S. da Silva
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. de Biblioteca

RESOLVE

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.

Conceder 06 (seis) diárias no período de 24 a 29/06/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Informática

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº 434/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 24 a 29/06/2018, ao
servidor relacionado, que irá executar serviços de interprete,
durante o curso de Libras Básico-Mod.II, ministrado pela
servidora, Arine Holanda dos Santos Silva, no município de
Machadinho D’Oeste - RO, conforme Processo nº. 00009274/
2018-18.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

100010108
Marcus Antonio L. do Nascimento
Assist. Tec. Legislativo
Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 435/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 24 a 29/06/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Cerimonial e
Protocolo-Etiqueta e Normas de Comportamento e sua utilização nas Casas Legislativas, no município de Urupá - RO, conforme Processo nº. 00009269/2018-14.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

100002676
Regina Célia de Almeida El Rafihi
Técnico Legislativo
Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 436/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

25 DE JUNHO DE 2018

Pág. 1998

mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e,
o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 05 (cinco) diárias no período de 25 a 29/06/2018,
aos servidores relacionados, que irão realizar visita Técnica
na sede da Empresa Governa, na cidade de Uberlândia - MG,
com objetivo de tratar de assuntos relacionado ao funcionamento dos sistemas de Almoxarifado e Patrimônio da ALE/RO,
conforme Processo nº. 0009266/2018-11.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

100008963
Eunilson Costa Freitas
Diretor de Depart.
Dept. de Almox. e Patrimônio

Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200164487
Marcinei Viana da Silva
Chefe de Divisão
Div. de Inf. de Redes de Seg.

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 437/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.
RESOLVE
Considerar a viagem ocorrida no período de 24 a 25/05/2018
e autorizar o pagamento de 2 (duas) diárias a servidor relacionada, que realizou serviços de assessoria parlamentar ao
Deputado Marcelino Tenório em reuniões ocorridas durante a
7ª Rondônia Rural Show, no município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 0008442/2018-53.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200164243
Marcia Cristiane Ferreira
Assistente Técnico
Com. Const. e Just. e de Reda

Porto Velho - RO, 21 de Junho de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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