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Invocando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 2ª Sessão Ordinária da 1ª Sessão Legislativa
Ordinária da 10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário
A que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) –
Cumprimentar todos os nossos colegas e registrar a presença
do nosso Secretário deVDFDSDDSDDSDSDSDSDS
Educação de Vilhena, Professor Clésio,
o Edson e o Willian que são Coordenadores da Educação
Municipal e, em nome deles, os demais presentes.
Procede à leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) –Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a por
aprovada a ata.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofícios nºs 322 e 379/18 – DITEL, encaminhando respostas
aos Requerimentos nºs 1759 e 1768/18, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.
02 – Ofício nº 10281/2018 – DETRAN, encaminhando resposta
ao Requerimento nº 1776/18, de autoria do Senhor Deputado
Adelino Follador.
03 – Ofícios nºs 377 e 378/18 – DITEL, encaminhando respostas
aos Requerimentos nºs 1763 e 1762/18, de autoria dos
Senhores Deputados Maurão de Carvalho e Lebrão.
SECRETARIA LEGISLATIVA
Secretaria Legislativa - Hélder Risler de Oliveira
Departamento legislativo - Maria Aparecida Silva N. Lima
Divisão de Publicações e Anais - Róbison Luz da Silva
DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Avenida Farquar 2562 - Olaria
CEP 76.801-189 Porto Velho-RO

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

2019.02.28 15:40:38 -04'00'

Nº 35

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

04 – Ofícios nºs 374 e 376/18 – DITEL, encaminhando respostas
aos Requerimentos nºs 1767 e 1766/18, de autoria do Senhor
Deputado Luizinho Goebel.
05 – Ofício nº 73/2019 – SEFIN, encaminhando resposta ao
Ofício nº 547/18, referente a Mineradora Santa Elina.
06 - Ofícios nºs 12067/18 e 48/2019 – SEJUS, encaminhando
respostas as Indicações Parlamentares nºs 5310 e 5255/18,
de autoria do Senhor Deputado Anderson do Singeperon.
07 – Ofício nº 380/19 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 5313/18, de autoria do Senhor
Deputado Aélcio da TV.
08 – Ofício nº 373/18 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 5314/18, de autoria do Senhor
Deputado Lebrão.
09 – Ofício nº 9/19 – DITEL, encaminhando resposta a Indicação
Parlamentar nº 5315/18, de autoria do Senhor Deputado Airton
Gurgacz.
10 – Ofício nº 12659/2018 – SEJUS, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 5319/18, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.
11 – Ofícios nº 369/2018 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 5316/18, de autoria do Senhor
Deputado Dr. Neidson.
12 – Ofícios nºs 4, 5 e 11/2019 - DITEL, encaminhando respostas
as Indicações Parlamentares nºs 5006,5232 e 5205/18, de
autoria do Senhor Deputado Dr. Neidson.
13 – Ofícios nºs 323, 324, 325, 326, 327, 328, 329, 330, 331,
332, 333, 334, 335, 336, 337, 338, 339, 340, 341, 342, 343,
344, 345, 346, 347, 348, 349, 350, 351, 352, 353, 354, 355,
356, 357, 358, 359, 360, 361, 362, 363 ,364, 365, 366, 367,
368, 370, 371 e 372/2018 – DITEL, encaminhando respostas
as Indicações Parlamentares nºs 5272, 5308, 5273, 5288, 5260,
5259, 5261, 5262, 5263, 5305, 5306, 5304, 5252, 5303, 5302,
5301, 5300, 5299, 5298, 5257, 5297, 5295, 5293, 5296, 5291,
5292, 5294, 5290, 5289, 5286, 5285, 5287, 5284, 5283, 5281,
5279, 5277, 5278, 5274, 5276, 5307, 5280, 5270, 5268, 5265,
5266, 5269, 5271 e 5264/18, de autoria do Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid.
14 – Ofícios nºs 6, 7 e 8/2019 – DITEL, encaminhando respostas
as Indicações Parlamentares nº 5282, 5275 e 5267/2018, de
autoria do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
15 – Ofício nº 34/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Agravo Interno em Mandado de Segurança,
comunicando o acórdão que transitou em julgado, objeto do
Mandado nº 0800804-19.2018.8.22.0000.
16 – Ofício nº 22279/2018 – Supremo Tribunal Federal,
encaminhando Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o
artigo 2º da Lei Complementar nº 464/2008, objeto da ADIN nº
4133.
17 – Ofício nº 1.187/2018 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Ação Direta de Inconstitucionalidade sobre o
Decreto Legislativo nº 687/17, objeto da ADIN nº 080291777.2017.822.0000.
18 – Ofício nº 1.166/2018 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Ação de Direta de Inconstitucionalidade sobre a
Emenda Constitucional nº 130//18, objeto da ADIN nº 080306554.2018.822.0000.
19 – Ofício nº 035/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhado Mandado de Segurança sobre a Lei nº 4.196/17,
objeto do Mandado nº 0800839-76.2018.822.0000.

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 551

20 – Ofício nº 036/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
encaminhando Mandado de Segurança sobre a Lei nº 4.196/
17, objeto do Mandado nº 0800838-91.2018.822.0000.
21 – Ofício nº 065/2019 – Tribunal de Justiça do Estado,
solicitando informações que julgar necessárias na petição inicial
e teor dos documentos.
22 – Ofício nº 322/2018 - Ministério Público Federal, solicitando
cópia da ata de reunião referente ao Parque Estadual de
Guajará-Mirim.
23 – Ofício nº 19/2019 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Decisão Monocrática nº 0356/2018/GCWCSC –
Processo-e nº 02423/18/TCE-RO.
24 – Ofício nº 44/2019 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Relatório de Atividades do TCE-RO – 4º
trimestre de 2018.
25– Ofício nº 55/2019 – Tribunal de Contas do Estado,
comunicando a Obrigatoriedade de apresentação de Certidão
Negativa de Débitos (TCE-RO) e da Declaração de Bens e
Rendas (DBR) nas nomeações para cargos ou funções de
direção e assessoramento.
26 – Ofício nº 258/2019 – SEAGRI, apresentando Certidão
Negativa de Débitos.
27 – Ofício nº 17528/2018 – SESAU, encaminhando para
conhecimento a Mensagem nº 281/2018.
28 – Ofício nº 1/2019 – Ministério Público do Estado, solicitando
confirmação para Indicação e Nomeação de Membros do Fundo
de Reconstrução de Bens Lesados.
29 – Ofício nº188/2019 – Ministério Público do Estado,
solicitando cópia na integra do processo legislativo referente à
elaboração e à aprovação da Lei Estadual nº 4.411/2018.
30 – Ofício nº 189/2019 – Ministério Público do Estado,
solicitando cópia na íntegra do processo legislativo referente à
elaboração e à aprovação da Lei Complementar nº 918/2016.
31 – Ofício nº 190/2019 – Ministério Público do Estado,
solicitando cópia na integra do processo legislativo referente à
elaboração e à aprovação da Lei Complementar nº 999/2018.
32– Ofício nº 175/2019 – SEAS, solicitando a indicação de
titular e suplentes para serem Membros do Comitê Estadual
para Prevenção e Combate à Tortura.
33 – Ofício nº 209/2019 – SEPAT, encaminhando relatório de
convênios firmados entre os municípios estaduais e o Governo
do Estado de Rondônia, com objetivo de regularização fundiária
de núcleos urbanos informais, no âmbito dos Programas “Título
Já” e “Papel Passado”.
34– Ofício nº 73/2019 – SEPOG, encaminhando para
conhecimento e manifestações referente a Abertura do
Orçamento – Exercício de 2019.
35 – Ofício nº 1021/2019 – INCRA, encaminhando para
conhecimento e devidas providências.
36 – Ofício Circular nº 02/2019 – SINGEPERON, comunicando
sobre deflagração de greve dos agentes penitenciários do
Estado de Rondônia.
37 – Ofício nº 7/2019 – Casa Civil, solicitando cópia do Diploma
do Tribunal Regional Eleitoral, o qual graduou o Excelentíssimo
Senhor Marcos Rocha, no cargo de Governador do Estado.
38 - Ofício nº 2761/2018 – IPERON, encaminhando para
conhecimento, e reiterando o Ofício nº 1006/18.
39 - Ofício nº 8698/2018 – SEFIN, encaminhando Procedimentos
de Encerramento do Exercício de 2018.

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 35

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

40 – Ofício nº 287/2019 – Casa Civil, solicitando a indicação de
representante, para Composição Conselho Deliberativo do
Fundo Estadual de Combate e Erradicação da Pobreza –
FECOEP/RO.
41 – Ofício nº 19/2018 – Fórum Estadual de Educação – FEE/
RO, solicitando que seja titulado um membro desta Casa de
Leis para participar no Fórum Estadual de Educação de Rondônia.
42 – Ofício nº 527/2018 – Instituto Educacional Guarda Mirim
de Cacoal, encaminhando relatório mensal das atividades
desenvolvidas referente ao mês de novembro.
43– Ofício Circular nº 196/2018 – SESAU, encaminhando
relatório de Gestão 2017-2018.
44– Ofício nº 2/2019 – SETUR, solicitando indicação de um
titular e suplente para participar da 1ª Reunião que tem como
Pauta o Conselho Estadual de Desenvolvimento do Turismo –
CEDTUR.
45 - Ofício nº 026/2019 – Ministério da Integração Nacional,
comunicando a Liberação de recursos financeiros, referente
ao cronograma de Desembolso do Convênio/Cadastro SIAFI/
nº 688583.
46 – Ofício nº 03/2019 – Fórum Estadual de Educação -FEE/
RO, indicação de representantes para compor o Fórum Estadual
de Educação.
47 – Ofício nº 79/2019 – FAPERO, encaminhando para
conhecimento as Certidões Negativas de Débitos dos servidores
lotados na FAPERO/RO.
48 – Ofício nº 67/2019 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Decisão Monocrática DM-GCVCS-TC 0015/2019
– Processo-e nº 06301/17/TCE-RO.
49 – Carta Circular nº 004/2018 – FECOMÉRCIO, solicitando
que seja revisada a Lei 4.409, de 05 de novembro de 2018,
para devidas providências.
50- Carta Circular nº 005/2018 – FECOMÉRCIO, encaminhando
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59 – Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado Edson
Martins, justificando ausência das Sessões Ordinárias dos dias
04 e 05 de dezembro de 2018.
60 – Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado Lazinho
da Fetagro, justificando ausência das Sessões Ordinárias dos
dias 26 e 27 de novembro de 2018.
61 – Requerimento do Gabinete do Senhor Deputado Marcelino
Tenório, justificando ausência da Sessão Ordinária do dia 28
de novembro de 2018.
Lido o Expediente, senhora Presidente.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada,senhor
Secretário. Quero aqui cumprimentar e agradecer a presença
do senhor Hans Muller, Diretor da Juventude do Partido Político
Democratas; quero cumprimentar também o senhor Vereador
Sinval, Professor e Vereador da Câmara do Vale do Anari.
Muito obrigada pela presença de vocês, é uma honra tê-los
aqui conosco.
Passamos às Breves Comunicações. Com a palavra o
Deputado Adelino Follador, pelo tempo de cinco minutos, sem
apartes.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhora Presidente, senhores
Deputados, pessoal aqui presente na galeria, para nós é uma
satisfação mais uma vez estar neste Pequeno Expediente
falando sobre alguns problemas que nos afligem e o pessoal
nos cobra, e principalmente quando se trata especialmente
de estrada. O isolamento de Alto Paraíso, ontem eu recebi um
telefonema do Pastor Inácio, recebi um telefonema do Padre
Leilson, lá de Alto Paraíso e todo mundo preocupado, a
comunidade em geral sobre a questão de estradas. Alto Paraíso
está isolado, não sei se vocês, a maioria dos Deputados já
tem conhecimento, com a enchente que deu, houve um dano
na ponte de alvenaria que dá acesso a BR-364 a Alto Paraíso,
principal acesso, e nós agora temos uma audiência daqui a
pouco, mais uma vez com o Diretor Geral, tivemos a semana
passada, e esperamos que a gente faça um paliativo para que
a gente consiga passar naquela ponte com carro pequeno, de
médio para baixo, por enquanto, para aí o restante do acesso
manter pelo B-40. Sabemos aí que aquela região tem muita
soja para colher agora e nós não podemos deixar isolada
aquela região, manter também aquela estrada de Triunfo.
Quero parabenizar a Residência lá de Ariquemes que está se
empenhando para manter o trânsito ali no B-40 e também
aqui de Triunfo, foram tirados os atoleiros, mas, a estrada
está muito ruim. Mas, vai ser muito difícil já que a gente sabe
que uma ponte de alvenaria até licitar o projeto e depois
executar o projeto, licitar a ponte, isso no mínimo são dois
anos. Então nós precisamos, e eu conversando com o
engenheiro do DER, engenheiro que construiu a ponte e nós
queremos propor ao Diretor Geral que fiscalize, inclusive, agora
já baixou um pouco a água, para que faça, de repente até
com o 5º BEC, coloque uma ponte móvel em cima daquela
outra ponte isolando aquele pilar que deu problema, ligando
um pilar ao outro. O Deputado Aélcio conhece muito bem lá,
precisaria interromper o trânsito para carretas pesadas para
poder manter, que alivia muito a situação daquele pessoal que
mora ali, acesso ao garimpo Bom Futuro, a Triunfo, Alto
Paraíso, toda aquela região, uma parte de Ariquemes. Então
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é muito importante essa ação de imediato e licitar o projeto de
uma ponte duas pistas, não de uma pista do jeito que estava;
essa durou 18 anos, mas, ela está muito baixa, já alagou várias
vezes, a água passou muito acima, então nós precisamos nos
preocupar com esse novo projeto, abrir o processo, eu sei que
agora, está aqui o Deputado Ezequiel que conhece bem, já
esteve no DER, tem que abrir um processo já para começar
trabalhar em cima para que na seca consiga fazer o projeto
para depois executar. Eu queria também, quando o Pastor Inácio
me ligou, a igreja lá de Alto Paraíso pagava R$ 1.200,00 de
energia e agora passou a R$ 2.320,00, ele estava com a conta
e me passou pelo WhatsApp, então nós podemos calcular
quanto está aumentando essa energia. Lamentavelmente
ontem lá em Brasília, na ANATEL, a Bancada Federal ficou mais
de duas horas, parece que não teve sucesso, e hoje, inclusive,
o Deputado Laerte com outros Deputados estão em Brasília
representando esta Assembleia, esperamos que tenha êxito
na conversa com o Ministro, que eles vão tentar conversar
hoje com o Ministro, esperamos que sejam atendidos, caso
contrário nós temos que continuar brigando porque a população
não consegue absorver, as pessoas nessa crise que existe hoje
é impossível absorver isso. Eu conheço vários comércios
pequenos que estão planejando para fechar porque não vão
conseguir e é mais gente desempregada, sem contaràs pessoas
que pagavam, de baixa renda que estão desempregados, então
a situação é constrangedora. Quero deixar aqui registrado essa
indignação e com certeza eu falei ontem, e, volto a frisar, nós
temos que acompanhar o que acontece, agora se fala de
privatizar a 364, precisa que a Bancada Federal acompanhe as
regras antes de fazer o leilão, porque já foi feito esse leilão lá
atrás, a Energisa ganhou dentro daquelas regras e é claro que
eles não vão querer abrir mão. Então tem que ter cuidado na
hora que for feito o edital, a hora que for abrir o processo,
acompanhar. Eu faço um alerta à Bancada Federal que também
acompanhe de perto para que seja feita. Eu não sou contra a
privatização não, porque o poder público hoje já provou que,
muitas vezes, o poder público se fiscalizasse bem e deixasse a
população trabalhar, funciona, mas, o problema é que nós
precisamos é ver como, porque depois que você fez as regras,
a pessoa participou de um leilão é muito difícil reverter. E nós
sabemos hoje que se fala e do jeito que está a 364, inclusive,
abrindo muitos buracos, embora está trabalhando, mas, o
próprio Diretor do DNIT já alertou que o orçamento previsto
para o DNIT aqui na 364, não é suficiente para manter, cuidar
do jeito que precisava, e ele reclamou que no ano passado
não teve nenhuma emenda da Bancada Federal, outros anos
tiveram. Então, nós precisamos que a Bancada Federal loque
mais orçamento para a 364, ou de repente, uma emenda de
bancada seria bem aplicada na BR-364, porque é lá a espinha
dorsal. Nós soubemos hoje que a ponte do Riozinho já está
com problema de novo, já estava passando esses dias só uma
pista, uma ação que nós fizemos esses dias junto com o Marcos
Rogério, ele acionou o Ministério, depois a Bancada Federal
toda se envolveu, eu liguei para ele logo que aconteceu o fato
ali perto da Nova Vida e ele ligou para o Ministro e o Ministro já
mandou um áudio e de manhã cedo já tomou providências;
tenho até que parabenizar o DNIT, e às sete horas começou
movimentar o maquinário, às nove horas estava trabalhando e
às vinte horas, Deputado Lazinho, já estava pronto. Então, em

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 553

primeiro momento pensou-se em fazer uma ponte móvel junto
ao 5º BEC, mas, a ponte móvel só suporta dois eixos, aí estava
cheio de caminhões do outro lado, com 4 eixos, lotados com
soja, então não resolvia. Eu quero parabenizar, então, o DNIT
que tomou atitude através de pedra, brita, conseguiu fazer e
hoje está passando. Mas nós temos outros problemas
gravíssimos na 364, então nós precisamos agora neste começo
de ano, já que o orçamento já está licitado os trechos da 364,
a maioria, mas, precisa orçamento para poder fazer e os
buracos estão só aumentando e ali é o eixo dorsal de Rondônia,
Acre e Amazonas. Então deixar esse alerta também que é muito
preocupante e se não tiver orçamento também a empreiteira
vai parar de trabalhar, parar de fazer o seu trabalho. Então
queria deixar aqui esse assunto, agradecer, Presidente, por
essa paciência sua de ter deixado alguns minutos a mais, mas,
para nós é muito importante levar esses assuntos que a
população pede para nós representarmos e aquilo que eles
trazem, a gente tem que trazer a público e vamos trabalhar
para tentar resolver dentro do possível esses assuntos.
Obrigado.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Questão de Ordem, Presidente. Só
para contribuir com a fala do nosso nobre Deputado Follador
em relação a BR-364. A ponte do Riozinho que divide o município
de Cacoal com Pimenta Bueno continua interditada uma pista.
Foi um serviço paliativo feito por uma pessoa privada. Porque
senão nós estaríamos passando pela RO-010, uma estrada que
em menos de 15 dias danificou. Então, nós precisamos que
realmente a bancada federal, junto ao Ministério do Transporte,
ao DNIT, encampe essa luta para resolver a situação desta BR.
Como bem o senhor falou, nós atendemos o Estado de
Rondônia, o Estado do Acre, o Amazonas. A região Norte nós
só temos essa BR e corremos o risco aí, muito em breve, de
ficar sem passagem do município de Cacoal para a Capital e
para essa região Norte.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Parabenizar, inclusive o César
Cassol que fez, é bom até frisar, valorizar, acho que foi ele,
não é?
O SR. CIRONE DEIRÓ – É o César Cassol, iniciativa própria,
com custo dele, foi lá e fez um remendo na base da ponte para
que... Fez um paliativo para passar.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Fez um paliativo, eu quero
parabenizar. Eu acho que é bom citar essas pessoas que se
dispuseram, com certeza, um empresário preocupado com
Rondônia e é bom citar essas pessoas que investem. E
parabenizar, Deputado, por lembrar-se desse assunto e um
risco, foi feito um paliativo, não é? E agora precisa desse
orçamento para melhorar. O DNIT está preocupado, que
também sem dinheiro não tem condições.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada,
Deputados. Com a palavra, por cinco minutos, o Deputado
Geraldo da Rondônia. Sem apartes, Deputado.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Bom dia a todos os
Deputados; bom dia, Presidente Cassia Muleta; bom dia a todos
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os presentes, aos meus nobres Pares, servidores da Casa,
assessores de imprensa, senhores e senhoras. Inicia-se essa
10ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
agradeço a Deus primeiramente e a confiança dos eleitores
por mais esta oportunidade, por poder trabalhar pelo interesse
da população do Estado de Rondônia mais uma vez e respeitálos. Quero aproveitar a oportunidade aqui, senhor Adelino, e
parabenizá-lo também pela sua fala, a cobrança em questão
da BR-364, mas também, ao mesmo tempo, Excelentíssimo
Deputado, eu observo que há uma preocupação muito
exagerada pela BR-364 quando as nossas estradas vicinais do
nosso Estado de Rondônia, hoje estão intransitáveis. Agora
mesmo eu recebi três, quatro Vereadores da região de Campo
Novo. Está totalmente, a população está totalmente ilhada; sem
poder ir para escola, vir fazer compras nas cidades, vir para
Ariquemes, ter acesso à Capital de Rondônia. Evidentemente
que é bem válido a preocupação nossa com a 364, mas, nós
também temos a bancada federal que usa, muitas das vezes,
Deputado Lazinho, questões que estão já anunciadas desde o
ano passado para estar fazendo sensacionalismo. Não podemos
aqui descuidar dessa realidade. Eu sei que a 364, eu transito
nela, está uma precariedade, não só essa questão da região
de Pimenta Bueno, essa questão, esse eixo entre Jaru e
Ariquemes, mas, toda 364. O que nós observamos é muito
semáforo, são muitos radares, os ladrões do bolso do povo,
multando a população, motoristas, trabalhadores,
caminhoneiros, e cheia de buracos. O ano passado eu já
mencionei essa questão, nobres Deputados, se tem uma
oportunidade para algum comércio, você quer montar um
comércio ou um seguimento, eu aconselho você montar uma
borracharia, uma borracharia, alguma coisa voltada para vender
roda, pneus, câmaras no eixo da BR- 364. Eu, sinceramente,
estou cansado de receber reclamação, pessoas que muitas vezes
não têm condições de pagar imposto de uma moto ou de um
carro, recebendo multa direto em casa, não sabe de onde está
vindo tanta multa. Esses tempos, na minha diretriz, no meu
jeito de ser, passei por uma viatura da Polícia Rodoviária, eles
estavam multando de longe, Deputado Lazinho. Aí eu questionei
com eles as questões dos buracos, da obrigação do DNIT.
Mandaram parar, eu parei de imediato ali, para eu não ter... Na
verdade, a gente, é a nossa obrigação defender o interesse do
povo, aí eu questionei com eles: “por que é que vocês multam
tanto, quando nós não temos nem estrada? Por que é que vocês
se preocupam tanto de estar cobrando motoristas, cobrando a
sociedade, quando nós, muitas das vezes, não temos direitos?”.
Para encerrar aqui, o meu colega nobre Deputado Adelino, nós
temos que aproveitar aqui, para não descuidar também da
questão de Alto Paraíso. Tivemos uma trégua aí, de dois, três
dias de encerramento dessas chuvas, mas, acredito que como
Rondônia nessa época chove muito, e a gente não vai ter muito
tempo, Deputado Adelino. Acabamos de passar uma situação
quando a água passou por cima da ponte, danificou aquela
ponte, não é isso? Da região ali do
B-20, temos que recuperar essa estrada, que liga Alto
Paraíso, Deputado Adelino. Já estou oficializando diretamente
para o Detran, desculpa, para o DER, a nossa assessora, através
de um trabalho nosso, o B-20, que liga Triunfo a Alto Paraíso, e
também a 459, estou pedindo e questão também de estar até
dando uma orientação, por que parece, Deputado Adelino, eu
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até queria ouvir do senhor, qual é o prazo de recuperação
daquela ponte ali, que liga a 429 a 364, Alto Paraíso, o senhor
tem ideia?
O SR. ADELINO FOLLADOR – Só outra ponte. Estamos
tentando, tem que estar baixando a água para fazer um paliativo
para carro pequeno. Mas a ponte foi danificada, passou os
bitrens carregados de soja e danificou. Então, o pilar do meio
deslocou e trincou. Então, talvez, pelo menos os engenheiros
que estiveram lá, estão fazendo uma avaliação para ver se
consegue passar carro pequeno. Precisa licitar urgente uma
nova ponte. E essa nova ponte tem que licitar primeiro o projeto,
depois a ponte. Então vai demorar muito. Então, nós precisamos
fazer um paliativo e manter o trânsito para o B-40, carro mais
pesado porque não tem outra solução. Embora ainda o rio
esteja cheio, ainda não dá para fazer uma avaliação 100%,
mas, pelo que o engenheiro que construiu a ponte, e o
engenheiro do DER que estiveram analisando, dificilmente pode
ser liberada para fazer o trânsito normal naquela ponte.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Vendo esta questão,
obrigado Excelentíssimo Deputado, observando essa questão,
vendo, acompanhando essa situação que está acontecendo
com as nossas estradas, principalmente essa região que liga
Ariquemes, a 364, a Alto Paraíso. Eu venho aqui solicitar, eu já
estou oficializando também em caráter emergencial, urgente,
para que o governo, quem sabe de uma forma preocupante,
assim, uma forma de responsabilidade, possa deslocar alguma
balsa de alguma região, do Acre ou do Amazonas para essa
região. Porque eu acho que uma balsa ali, resolveria essa
situação. Porque não só acesso, mas, eu vejo assim, muitas
vidas ali estão se perdendo, pode querer se perder, porque
você vê, uma pessoa passa mal ali, assistência de saúde ali já
é preocupante, até chegar a Ariquemes ou Porto Velho, tem
que dar a volta pelo B-20, pelo B-40, aliás, vai atrasar no
mínimo duas horas. E o Estado tem obrigação de olhar essa
população sim. A população ali é uma população carente, que
precisa da nossa atenção. Estou levando agora, de imediato,
eu gostaria do apoio do senhor Deputado Adelino, para ver se
nós conseguimos uma balsa, se caso essa ponte não tenha
jeito de recuperar no máximo em 30 dias. Uma balsa urgente,
porque nós não podemos esperar um ano para que se recupere
uma ponte, isso se for para recuperar. Fica aqui minha
indignação, o meu apelo e pedir o apoio para o senhor. Meu
muito obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Concedo a palavra
agora para o senhor Deputado Jair Montes.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Presidente, me inscreva aí também
na fala. Obrigado.
O SR. JAIR MONTES – Presidente Cassia, em seu nome eu
cumprimento a Mesa; em nome do meu amigo Deputado
Cirone, que está ali ao meu lado, eu cumprimento todos os
Deputados aqui, meu amigo Deputado Ezequiel Neiva. O que
me traz nesta manhã, os senhores que estão aqui nos
acompanhando aí na galeria, um bom-dia a todos, à imprensa
presente, meu amigo Alex, jornalista, seja bem-vindo a esta
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Casa; o meu fotógrafo aqui de 30 anos, o tempo que eu vendia
roupa para ele, era mais magrinho, está mais gordinho agora.
O que me traz nesta manhã, Presidente; Deputado Luizinho
Goebel, é muito bom você chegar num parlamento, você vindo
de um parlamento municipal, você tem as questões, Deputado
Alex, as questões micros, questões voltadas para o município
e o município de Porto Velho tem suas dificuldades, não é?
Dificuldades de município. E quando você chega a deputado
estadual, Deputado Lazinho, você encontra já problemas muito
maiores porque são 52 municípios, já não é... Então eu estou
me acostumando e me adaptando a esta realidade. A gente
vemde muito enfrentamento de transporte escolar, transporte
coletivo, a questão das buraqueiras em Porto Velho,
infraestrutura, saneamento básico, saúde, educação. Então
assim, você tem aquele gigante já do município, mas, quando
chega aqui o gigante é maior e o que me deixa também muito
feliz é que você vê a pluralidade do Parlamento, então você vê
o Deputado que representa a região de Cacoal falando lá do
Riozinho; outro Deputado que representa Vilhena, falando da
sua região; e assim sucessivamente. E hoje aqui nós temos
representante de Guajará, Nova Mamoré, que é o nosso
Deputado Dr. Neidson, e também uma região que eu comprei
também como minha, não só o Deputado Dr. Neidson, eu já
me coloquei também à disposição de trabalhar em prol ali de
Nova Mamoré e Guajará-Mirim da qual eu tive uma votação
muito boa, eu tive mil votos nas duas regiões, eu fui o segundo
melhor votado depois do Deputado Lebrão, veio eu na votação
ali daquela região de Nova Mamoré e Guajará-Mirim. Se bem
que a gente vai limitar, não limitar, mas, vai trabalhar em prol
de uma região de Itapuã até Guajará, claro, não esquecendo
também dos outros municípios do Estado de Rondônia. E o
que me deixa preocupado senhoras e senhores Deputados,
meu amigo Deputado Follador, que foi expulso um dia desses
de uma Termoelétrica, de uma Usina aí não é? Mandaram...,
e não respeitando o Deputado. O que me deixou preocupado
Deputado Adelino Follador, é que nós, Rondônia, cedemos de
maneira até obrigado, obrigado a ceder, nós tivemos aqui a
segunda, o segundo maior recurso do PAC foi colocado em
Rondônia que foi a construção das duas Usinas, que naquele
momento Alan Alex, você que escreveu muito no Painel Político
era para 20 bilhões de reais que passou disso, passou muito
mais disso, duas Usinas, transformando assim o Estado de
Rondônia em um Estado de barriga de aluguel, vieram aqui,
fizeram filho em Rondônia, pegaram esse filho e levaram para
outro canto, porque a energia praticamente não nos serve.
Nós, hoje, fornecemos energia, Deputado Ezequiel Neiva, para
todo o Brasil e temos a taxa de energia mais cara do Brasil,
somos nós; e aqui nós estamos lutando, hoje brigando por
quê? Porque nós temos lá uma pessoa chamada Efrain que
esse rapaz era, eu lembro muito bem numa eleição 2010 ligado
a um Senador da República e esse rapaz, ele me atendia
quando eu fui candidato a Deputado Federal e ele ali, juntamente
com esse Senador que perdeu o mandato, ele liderava aqui a
questão de energia no Estado e agora está lá na ANEEL. E esse
cidadão que passou por Rondônia é um traidor de Rondônia
porque viu que tudo estava acontecendo e o que ele fez? Não
alertou ninguém. Deixou toda a coisa acontecer. E hoje nós
estamos lutando aqui, hoje nós temos aqui uma Bancada de
Rondônia lá em Brasília acompanhando sim o Presidente Laerte
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para tentar sentar com a ANEEL para vêse consegue pelo menos
minimizar o grande estrago que aconteceu.
Ontem eu ouvi aqui um relato de um Deputado falando
que tem uma pessoa, eu acho que foi o Deputado Fúria falando,
que passa necessidade, que tem filho doente, ou liga o
ventilador ou liga a geladeira, desliga um dos dois, um dos
aparelhos tem que desligar em casa; ou não liga mais nada
porque a energia elétrica hoje é um absurdo, é um absurdo.
Eu acompanho aqui em Porto Velho, Cristal da Calama, Alan
Alex, e Orgulho do Madeira e são condomínios de “Minha Casa
Minha Vida” de pessoas de baixa renda que teriam que ter
uma taxa de energia, uma taxa social, baixa. O cidadão paga
hoje em torno de R$ 70,00, R$ 80,00 a prestação da casa,
mas, paga R$ 300,00 a sua energia. Então é um contrassenso
muito grande. A prestação da casa é três vezes mais barata
que o talão de energia quando chega e até a nossa bendita
CAERD falida, bendita CAERD falida.
Então assim, tem hora que nós ficamos pensando, aonde
vamos chegar? Aonde vamos chegar? O Estado hoje que só
vive do contracheque e muito maltratado, Deputado Geraldo
da Rondônia, muito maltratado na Agricultura e Pecuária que
gera renda e gera emprego para esse Estado. Eu fico
preocupado que quando eu vejo ali depois das Usinas, Deputado
Lazinho, Vossa Excelência sabe muito bem disso, começaram
a usar as cheias em Rondônia, em Porto Velho; aqui na região
Baixo Madeira, Médio Madeira, começaram as cheias.
Nova Mamoré está 40 cm de já ultrapassar a ponte;
quem vai à Nova Mamoré/Guajará-Mirim, 40 cm; e nós teremos
ainda o ápice da cheia agora em março, em março nós teremos
o ápice da cheia e a Usina o que é que faz por nós?
Absolutamente nada. Então está na hora deste Parlamento,
nunca é tarde, nós estamos aqui em 13 Deputados reeleitos e
11 Deputados eleitos, nunca é tarde. Está na hora dessa
bancada, a Bancada de Rondônia aqui na Assembleia Legislativa,
os Deputados Estaduais, endurecer um pouco mais essa
fiscalização e essa cobrança junto as duas Usinas que estão
aqui, chegou a hora, nós não podemos esperar mais não. Eu
estou muito preocupado Deputado Eyder Brasil, Líder do
Governo nesta Casa. Ontem eu fiz um pronunciamento meio
que duro aqui e eu estou muito preocupado porque a gente
que tem um pouco de conhecimento de gestão pública, a gente
tem um Governador hoje, eu posso falar assim, com boas
intenções, uma pessoa honesta, comprometida, mas, ao
mesmo tempo uma pessoa que não tem a experiência
administrativa. E eu vejo o nosso Estado hoje, nós estamos,
hoje é dia 20 de fevereiro e o governo começou ontem, porque
o governo começa, quando a Assembleia começa, o Governo
estava tendo aí um estágio sem a Assembleia, a Assembleia
voltou suas atividades ontem. Então, ontem começou o Governo
do Estado de Rondônia e nesse começar, eu vejo hoje o Governo
patinando, em situações assim, muito pontuais; eu vejo
Secretários, notícias de Secretários como da SEJUCEL, se eu
não me engano, de Esportes, que não consegue pagar taxa e
o esporte em Rondônia que já é ruim e o Estádio Aluízio Ferreira
de portões fechados, porque não foi paga a taxa de bombeiro.
Um contrassenso muito grande. Eu vejo uma escola modelo,
padrão aqui de Rondônia, em Porto Velho, sem merenda
escolar, liberando os alunos mais cedo. Eu vejo um DER, que
eu não consigo saber até agora para que veio o Diretor do DER
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e assim vai e assim vai. Meu pai, eu não quero ter dor de
cabeça, eu vim de um município de um ex-promotor e agora
peguei um Estado de um ex-coronel da Polícia Militar, porque
agora vai ter que aposentar, ex-coronel, não é mais coronel
não, é ex-coronel. Então, assim Alan, eu não dei muita sorte
não. Mas, eu peço a Deus que a gente contribua, que nós
contribuamos para que nós possamos fazer a diferença, fazer
a diferença; esse Parlamento tem que ser independente como
está sendo até agora, independente para que nós possamos
sentar e olhar olho no olho, nós não podemos ter uma
Assembleia submissa a ninguém, nós temos que ter uma
Assembleia olhando no olho do MP, olhando no olho do Tribunal
de Justiça, olhando no olho do Tribunal de Contas e olhando no
olho do Executivo, olho no olho para que nós possamos fazer
um mandato exemplar, para que possamos deixar uma marca,
porque um dia nós vamos passar, um dia nós seremos só
história; mas, que essa história possa ser de maneira, uma
história bonita, Deputado Fúria. Que Deus nos abençoe, que
Deus possa nos dar sabedoria, para que nós possamos juntos,
juntos, construir uma nova história no Estado de Rondônia.
Muito obrigado.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Deputado Jair, Deputado,
um aparte...
O SR. JAIR MONTES – Eu acho que não pode apartes nesse
momento. Aí, o senhor pede uma Questão de Ordem, pode
falar.
O SR. GERALDO DA RONDÔNIA – Questão de Ordem. Quero
parabenizá-lo Deputado pela sua cobrança, essa preocupação
e lembrando também Excelentíssimo Deputado Jair Montes, a
questão da energia, além da tarifa que está altíssima e há uma
revolta muito grande, hoje a maioria dos Distritos hoje, alguns
municípios de Rondônia não têm energia elétrica, de
termoelétrica, ou seja, de hidrelétrica, é termoelétrica. Começa
às 18 horas e às 22 horas desliga. Em dezembro já tinha
anunciado essa questão aqui na Assembleia antiga, no plenário,
a população ficou meio que assim, mas, muito pouca gente
deu atenção para isso e hoje está uma calamidade, só ver
pessoas hoje reclamando e como o senhor bem disse, além de
ser uma energia mais cara, eu não vou dizer do Brasil, do
mundo, é uma energia de péssima qualidade, está um absurdo
hoje o que vem acontecendo com o nosso querido Estado de
Rondônia.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigado Deputado
Jair Montes. Eu quero aqui também agradecer a presença do
senhor Claudionor Leme, Prefeito do Município de Nova Mamoré,
é um prazer tê-lo aqui com a gente. Agora com a palavra o
senhor Deputado Lazinho da Fetagro, cinco minutos sem apartes.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado Senhora Presidente,
cumprimento em seu nome toda a Mesa composta; cumprimento
a todos os nobres Pares, nobres Deputados, público aqui
presente, a imprensa de uma forma geral, os nossos
companheiros de trabalho desta Casa. Senhora Presidente, eu
vim aqui muito rapidamente para solicitar, fazer uma solicitação.
Eu, ainda na realidade não visitei o DER, o nosso novo Presidente
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do DER não recebeu ainda a nossa visita e essa semana as
agendas estavam lotadas, eu não conseguir chegar até lá.
Mas, encaminhamos alguns ofícios, alguns requerimentos,
Deputado Geraldo, em cima da solicitação que Vossa Excelência
fez, o Deputado Adelino fez, que o Deputado Ezequiel fez, que
todos nós estamos fazendo que é uma ação emergencial do
DER para solucionar os problemas das nossas RO’s. Aqui foi
se falado da interdição da RO que liga Alto Paraíso; nós temos
problemas em todas, dada a quantidade de chuva, em todas
as interligações da BR às cidades e municípios que ficam na
margem da BR; como por exemplo, a RO que liga Jaru, BR
Theobroma, BR Jorge Teixeira, BR Mirante da Serra, BR Vale
do Paraíso, enfim todas, todas com o mesmo problema dada
a falta de manutenção. E a gente sabe que na mudança de
Governo, tem problemas de adaptação, de colocar a máquina
para andar. E eu venho aqui solicitar dada a minha não ida lá
na direção no Diretor do DER, Deputado Ezequiel, pedir uma
ação emergencial nessas estradas. Nós estamos, para você
andar, por exemplo, trinta quilômetros; trinta e poucos
quilômetros que é da BR até Governador Jorge Teixeira, está
se gastando quase uma hora de viagem para fazer esse
trechinho justamente porque está intransitável. Então, alguma
ação, um planejamento, uma ação do DER, mais eficaz e rápida
nessas questões, nessas estradas que fazem essas ligações.
Não estou nem aqui falando das estradas de chão, que a estrada
de chão neste momento é um tapa-buraco que precisa ser
feito, um maquinário para ajudar a colher as pedras e jogar
nos buracos, nós já fizemos isso muito tempo no passado, e
agora as estradas estão todas deterioradas. Então, eu quero
solicitar aqui ao nosso líder, ao nosso líder do Governo, para
que faça o DER apresentar para nós um planejamento
emergencial. Estou fazendo esse requerimento verbal, para
que apresente a esta Casa, um planejamento emergencial de
recuperação dessas vias de acesso, dessas ligações, dessas
ROs que nós temos no Estado. Então, eu acredito que isso dá
para ser apresentado imediatamente até para sossegar, até
para nós, porque todos os Deputados que andam no interior, e
nós andamos muito, sabemos da atual situação que se
encontram essas estradas. Então, faço, Senhora Presidente,
esse requerimento verbal, solicitando que encaminhe o mais
rápido possível para a Assembleia Legislativa esse plano de
emergência de recuperação nessas estradas e de saneamento,
de sanar os problemas críticos em todas elas que nós estamos
vivendo nesse momento agora. Era só isso Senhora Presidente,
muito obrigado.
A SRA. CASSIA MULETA (Presidente) – Obrigada Deputado,
e vamos encaminhar o requerimento do senhor sim.
Agora com a palavra Deputado Eyder Brasil, por cinco
minutos sem a parte, nosso líder aí.
O SR. EYDER BRASIL – Bom dia a todos! Queria cumprimentar
aqui, primeiramente agradecer a Deus pela oportunidade mais
um dia de trabalho, mais um dia de vida, e que nós possamos
vivê-lo da melhor forma possível. Queria cumprimentar a
Presidente, a Deputada Cassia, parabéns por mais uma vez
está presidindo esta Mesa com muita competência, além de
abrilhantar. Cumprimentar também os meus Pares Deputados
que estão presentes aqui, meu bom dia, e a imprensa que se
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faz presente também para registrar a nossa segunda Sessão,
o meu bom dia, sejam todos bem-vindos. Queria primeiramente
Presidente, parabenizar a pessoa do nosso Presidente desta
Casa, o Presidente titular Laerte Gomes, e os nossos demais
Pares que se dispuseram a viajar até Brasília e se unir a nossa
Bancada Federal, para junto com nosso Governador Coronel
Marcos Rocha, realizar tratativas necessárias para buscar
alguma solução para barrar esse aumento abusivo da tarifa
elétrica aqui no nosso Estado, como já foi muito bem falado
desde ontem aqui nesta Casa. Queria dizer que eu faço aqui
minhas às palavras às do nosso Deputado Jair Montes; onde
ele falou sobre a pluralidade geográfica, Deputados aqui de
várias regiões aqui do nosso Estado, Cone Sul, do Vale do
Jamari, enfim. E dizer que como Deputado natural, nascido
aqui em Porto Velho, tive a preocupação de estar me reunindo
já com algumas lideranças aqui da nossa Capital. E ontem
estive com o Prefeito Dr. Hildon Chaves, buscando alguma forma
de ajudá-lo a resolver, a sanar os problemas aqui da nossa
Capital, em especial, é lógico, aquilo que eu priorizo que é a
saúde. Então, conversei, a Prefeitura de Porto Velho, como
muitos sabem no linguajar popular, é um cemitério de políticos.
Então, é realmente como foi falado ontem aqui nesta tribuna,
é uma Capital que é difícil se administrar, a gente entende
isso. E como Deputado Estadual, a gente não pode olhar para
a sigla partidária a qual o prefeito pertence, e, sim buscar
soluções, se buscar mutuamente uma ajuda entre esta Casa,
entre o Governo do Estado de Rondônia, com a Prefeitura,
para sanar todos os problemas que existem aqui na nossa
Capital. E aqui, eu gostaria de usar novamente as palavras do
nosso Deputado Jair Montes, e dizer que os representantes de
Porto Velho, que foram eleitos na sua eleição maciça aqui por
Porto Velho, que busquemos nos unir juntamente com o
Prefeito. Temos uma Câmara Municipal com 21 Vereadores,
que buscam todos os dias e de alguma forma trabalhar Porto
Velho, alguns com alguma deficiência, alguns com algumas
ingerências, mas, buscam, e aqui eu conclamo os meus
amigos, os meus pares Deputados que foram eleitos aqui por
esta Capital a juntar as mãos, unir as mãos em prol aqui da
nossa Capital.
Dizer que eu estive sábado passado no Residencial Morar
Melhor, aqui na Zona Sul da nossa Capital e bem como o
Deputado Jair Montes falou do residencial Cristal da Calama,
do Orgulho do Madeira é um residencial que é novo, utilizado,
Deputado Fúria, apenas como uma..., como é que eu posso
falar, uma proposta de campanha. Pessoas, seres humanos
foram jogados lá dentro daquele residencial ali na Zona Sul da
Capital e aquele residencial passou a ser apenas um
almoxarifado de pessoas, são pessoas que estão lá alojadas
apenas, sem nenhuma estrutura do Poder Público seja ele
Municipal ou Estadual, sem Posto de Saúde, sem escola, a
segurança, o Comandante Amorim que é o Comandante do 9º
Batalhão de Polícia Militar do Estado de Rondônia vem
arduamente buscando fazer ali a segurança naquela localidade,
contudo tem as suas dificuldades. Então, que nós possamos
nos unir ao Governo do Estado, a Prefeitura Municipal de Porto
Velho e traçar planejamento, traçar metas que possam atender
a todos os munícipes de Porto Velho, em especial desses
residenciais. Muitos foram para lá, assim como no Orgulho do

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 557

Madeira, não por sua vontade, mas, por uma necessidade,
muitos saíram daqui das margens do rio Madeira onde mais
uma vez corre perigo de alagamento, de inundações, perigo
de uma enchente. Então, se essas pessoas foram tiradas dos
seus lares as quais estavam ali há 10, 20 30, 40 anos, que nós
enquanto Poder Público, possamos dar e levar as melhorias
necessárias para aquelas pessoas.
Aqui foi falado sobre a situação, e aí eu vou mais uma
vez usar as palavras do meu amigo aqui Deputado Jair Montes,
sobre a atuação do Governo do Estado de Rondônia que
começou ontem, começou ontem com relação a esta Casa, o
Governo do Estado de Rondônia assumiu no dia 1º de janeiro
de 2019 e já está pagando preço de Governos anteriores.
Então, não cabe a nós, acredito que não seria justo com o
Governador que não tem dois meses de mandato pagar por
situações decorrentes de mandatos anteriores. Não cabe a nós
sermos os julgadores e os executores de um Governo que ora
começa. Temos obrigação moral e funcional de sermos aliados
do Governo do Estado de Rondônia e de todos os outros 52
Municípios, precisamos trabalhar em conjunto. Apontar o dedo
é muito fácil, julgar é muito fácil; trabalhar, arregaçar as
mangas e dá a cara é mais difícil, porém, essa é a nossa missão,
24 Deputados, sendo 2 Deputadas, não é Deputada Cassia e
aqui eu faço também menção a nossa amiga Deputada
Rosângela, precisamos nos unir, independente de sigla
partidária, independente da cor da nossa bandeira, o povo de
Rondônia não precisa de brigas, o povo de Rondônia precisa
de união, precisa de planejamento e progresso.
Só para concluir as minhas palavras, Presidente, dizer,
que o nosso Governador já tem ido já algumas vezes à Brasília
para tratar de assuntos referentes ao IPERON, ao BERON, as
dívidas que o Estado tem que não são do Governo Marcos
Rocha, mas, que ele por ser do mesmo partido e ser aliado
com o Presidente da República está buscando resolver da
melhor form9 possível. Muitas dessas questões são questões
políticas que passam pelo crivo do Presidente. E dizer que o
Coronel Marcos Rocha, ao contrário do Deputado Eyder que
ainda era da ativa, já era aposentado, só uma questão de
esclarecimento ao meu nobre colega. E nós estamos
trabalhando com contratos anteriores, então, ainda acredito
que o Secretário, o Superintendente Márcio da SUPEL ainda
não teve tempo hábil, menos de 60 dias para abrir nenhum
tipo de licitação, então estamos trabalhando todos com
contratos do Governo anterior, Governo Confúcio Moura/Daniel
Pereira.
Dizer que assim, Deputado Jair Montes na sua fala final
falava “que história que nós deixaremos para os nossos filhos?”.
E essa é a minha preocupação. Não quero deixar aqui e passar
os 04 anos em branco, quero realmente deixar um legado de
contribuição para o meu povo, para o meu Estado e rogo a
Deus que nos próximos anos eu não esteja nas páginas policiais,
mas, que Deus nos abençoe e abençoe os 24 Deputados
Estaduais para que possam realmente no final do nosso mandato
sermos lembrados pelo povo pelo trabalho que nós fizemos.
Obrigado.
(Às 10 horas e 41 minutos, a Sra. Cassia Muleta
passou a presidência ao Sr. Luizinho Goebel)
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O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Obrigado, Senhor
Deputado. Continuando a ordem das falas, ainda nas Breves
Comunicações, passamos a palavra ao eminente Deputado da
grande região do café, Deputado Cirone Deiró, por até 5 minutos
sem apartes.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Bom dia, senhoras e senhores aqui
presentes. Quero aqui cumprimentar toda a imprensa que tem
dado total apoio a esta Casa e só assim a gente consegue
fazer um grande trabalho, que vocês levem essa mensagem a
quem mais precisa lá na ponta, que é o povo de Rondônia.
Quero aqui cumprimentar meu amigo de infância Deputado
Luizinho Goebel, agora presidindo esta Sessão, dizer que é
uma grande alegria, Deputado Luizinho estar dividindo com V.Exª
este parlamento discutindo as ações aqui do Estado de Rondônia;
meu amigo Deputado Fúria ali da minha cidade de Cacoal, a
qual Cacoal reconheceu a necessidade de ter um representante,
dois representantes para fazer essa interlocução com o Governo
do Estado, uma cidade importante no Estado de Rondônia onde
somos referência na educação, na saúde, melhor aterro
sanitário da região Norte, na gastronomia, várias referências,
mas, tem muitos problemas a serem resolvidos e a população
daquela região do café entendeu a necessidade e estamos aqui
hoje eu e o Deputado Adailton Fúria representando aquela
região e faremos isso com muito afinco e traremos resultados
para aquele povo que merece.
Neste dia 20 de fevereiro, eu quero fazer uma menção
ao Dia Mundial da Justiça Social. Essa data, Presidente, é de
extrema importância que ajuda o mundo a refletir sobre
fortalecimento da luta contra a pobreza, a exclusão, o
preconceito, o desemprego, e entre outras lutas sociais no
mundo inteiro, então faço menção a esse dia para que a gente
possa também estar lembrando desses momentos, dessas
pessoas que precisam do Governo, deste parlamento aqui no
nosso Estado.
Só para reforçar a fala do nosso nobre Deputado Follador
que preocupado aí com a questão da nossa BR-364 e quando
ele fala da ponte do Riozinho eu me lembrei de um dado
importante, Deputado Fúria, que aquela ponte vinha sendo
monitorada pelo DNIT há mais de 6 anos e aí o DNIT de uma
hora para outra, numa quarta-feira, resolve anunciar para todo
Estado de Rondônia que a BR-364 estava interditada, então eu
não sei para quê tem monitoramento por um órgão tão
competente como o DNIT ficar 6 anos monitorando a ponte e
da noite para o dia anuncia que a BR, a única estrada de via de
acesso no Estado de Rondônia vai ser interditada, então paga
uma empresa de engenharia, absurdos, valores altíssimos para
esse monitoramento, nem o Governador na época, Daniel
Pereira, ficou sabendo dessa interdição, ficou sabendo depois
que já estava interditada. Então nós pedimos uma atenção,
tem um projeto ali acho que de mais de 10 anos para
recuperação daquela ponte, pedimos que agora no baixar das
águas realmente eles façam o serviço adequado, faça até uma
duplicação daquela ponte para que a gente possa transitar não
tendo risco de ir e vir interditado.
Eu quero fazer menção aqui também, ontem eu iniciei a
minha fala pedindo sobre segurança e falando da patrulha rural
para todo Estado de Rondônia e em especial a região do café,
onde estão acontecendo muitos roubos, homicídios, as pessoas

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 558

estão com medo, nossos produtores rurais, dizer também
sobre a Polícia Civil. Quero primeiro parabenizar o Diretor
Delegado Dr. Samir, uma pessoa que está ali há quase 30
anos na Polícia Civil como delegado, tem feito um grande
trabalho e assumiu nesse Governo essa direção da polícia,
mas, eu queria pedir ao Dr. Samir que colocasse no
planejamento junto ao Governo, a construção da UNISP ali em
Cacoal. Cacoal é um município referência no Estado de
Rondônia, nós temos ali mais de 30 mil alunos universitários,
pessoas que fazem EAD, fazem Medicina, tem vários cursos
importantes, é uma cidade importante aonde toda a região,
mais de 20 municípios, vem comprar em Cacoal e nós não
fomos contemplados. Nós estamos com uma delegacia com
mais de 30 anos, vem fazendo puxadinho para todo lado para
acomodar aqueles servidores que ali estão e nós precisamos
que coloque no planejamento a construção de uma delegacia
ali da cidade de Cacoal. Enquanto não faz essa delegacia, nós
vamos pedir ao setor de infraestrutura do Governo que faça
pelo menos um paliativo, uma reforma. Essa delegacia como
eu disse foi construída há mais de 30 anos, na época só tinha
a lâmpada e o ventilador, agora existe ar condicionado, existe
equipamentos, a parte de estrutura da delegacia aumentou e
aqueles fios não estão suportando, então é disjuntor caindo
toda hora, é delegado colocando a mão no bolso para arrumar,
então eles não estão mais suportando isso, então nós
queremos pedir ao setor de infraestrutura do Governo, junto
a Polícia Civil que possa olhar com atenção aquela delegacia
nossa ali na cidade de Cacoal, e ao mesmo tempo, Senhor
Presidente, pedir que faça a Delegacia da Mulher, implante
um local próprio para a Delegacia da Mulher. A Delegacia da
Mulher, hoje, lá em Cacoal, ela está funcionando no puxadinho.
Aonde a mulher chega lá para falar de uma situação, de uma
ocorrência familiar ou falar da situação que ela sofreu, e aí
tem o criminoso do lado, algemado, tem um homicida do outro,
tem um estuprador do outro, tudo junto ali. Então, como é
que nós vamos dar dignidade a essa mulher de ela fazer os
seus esclarecimentos, misturado junto com a Delegacia de
Homicídio? Então, Deputado Lazinho, a gente faz esse pedido
para o governo, para o setor de infraestrutura para que olhe
com carinho e conceda uma Delegacia da Mulher, ali para a
cidade de Cacoal. Mais uma vez volto a repetir, é uma cidade
pólo, é uma cidade importante aqui para o Estado de Rondônia,
que contribui muito com as rendas aqui deste Estado. Quero
também solicitar, já no âmbito da Delegacia, de delegacias,
uma Delegacia de Homicídio. Nós também já atendemos, lá
os delegados se desdobram, criaram um Departamento de
Homicídios e estão com dois servidores, um, inclusive está de
atestado, tem um servidor e a Delegada se desdobrando para
fazer e acontece a mesma coisa na Delegacia da Mulher. Tem
lá um rapaz, um meliante, que cometeu crime, tem as
testemunhas ficam lá trombando, sentados no mesmo banco,
esperando para fazer lá a acareação. Então, você vê, tem a
testemunha, o meliante, o fato, então nós temos que ter um
pouquinho de privacidade, até para que a elucidação desses
casos, sejam feitos com mais eficiência. Então nós precisamos
dar uma estrutura para a Delegacia, para as delegacias, vamos
dizer assim, ali na cidade de Cacoal. Eu quero falar também
um pouquinho do Instituto de Identificação, parabenizar o Dr.
Júlio Kasper, Dra. Pâmela e toda a sua equipe que tem se
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desdobrado e feito um grande trabalho em todo Estado de
Rondônia. Primeiramente que levaram a todas as cidades a
possibilidade de as pessoas fazerem a sua identidade. Tiraram
de dentro da Delegacia. Fizeram convênio com as Prefeituras,
fizeram convênio com algumas instituições e conseguiram levar
em todas as cidades o Instituto de Identificação para fazer a
sua identidade. Mas, de um tempo para cá, de todos os alunos
está sendo exigido que tenha identidade e aí nós não temos a
cédula para que se faça, o papel moeda para que se faça
essas identidades para os alunos. Têm pessoas entrando na
fila, Deputado Eyder, duas horas da manhã para pegar uma
senha, porque só faz 20 identidades por dia, porque só tem
cem papéis e aí, se eles fizerem mais do que vinte, não tem
para a semana. Então nós pedimos aí também ao Governo,
que dê uma olhada para o Instituto de Identificação. Eles estão
fazendo um grande trabalho. Foi aprovado, o ano passado,
um programa, um software que interliga com o governo federal
e que tem condições de fazer essas identidades com duas horas
e entregar essas identidades, no sistema que foi aprovado pelo
Governo no ano passado. Inclusive, foi feita a licitação e, se eu
não me engano, inclusive estava na LOA aí, para ser implantado.
Então eu quero pedir ao Líder do Governo que faça essa
interlocução para a SEPOG, que faça um pedido para eles,
para dar uma atenção especial, que a gente possa atender
com dignidade esse povo de Rondônia. Quero reforçar aqui o
pedido, o requerimento do Deputado Lazinho sobre o plano de
ação do DER. Eu estive lá com o Coronel Meireles, fui muito
bem atendido. O Coronel Meireles está tentando organizar essas
residências, mas,nós precisamos realmente que se faça um
plano de ação, porque tem várias estradas interditadas aqui
no Estado de Rondônia, seja bueiro, seja ponte, sejam
atoleiros. E nós estamos num período da escoação da produção
da soja, nós temos que levar, ir e vir com a semente, os nossos
agricultores com o direito de tirar o seu gado, então nós
pedimos ao DER, reforçando aí o pedido do Deputado Lazinho,
que faça esse plano de ação e apresente aqui para os nossos
Deputados, para que a gente possa estar ciente e levar essa
informação a nossa região. No mais agradecer, pedir a Deus
que nos dê um dia abençoado, uma semana abençoada, que
possamos estar cada dia discutindo os trabalhos, a melhoria
para o Estado de Rondônia e para o nosso povo. Muito obrigado.
O SR. EYDER BRASIL – Presidente, só uma Questão de Ordem
aqui, colaborar com a fala do meu amigo, Deputado Cirone. O
Instituto de Identificação, na pessoa do nosso Diretor Júlio
Kasper; já fizemos essas tratativas junto ao Governo do Estado
de Rondônia, Coronel Marcos Rocha, junto ao Secretário da
SEPOG, Jailson Viana e todos os atores interessados. O projeto
“Identidade Digitalizada” que, inclusive, a partir de março já
vai ser obrigatória em toda a unidade federativa do Brasil, todo
Brasil vai ser obrigatório o uso da identidade digitalizada. O
projeto, aqui, custa em torno de R$ 30 milhões, e precisa do
apoio desta Casa, não é, Deputado Fúria? Então o Governador
já sabe dessa necessidade de acelerar esse processo de
identificação em todo Estado de Rondônia. O próprio Deputado
Adailton Fúria também já trouxe a demanda junto com o Diretor
Júlio Kasper, registros de pessoas dormindo na fila lá em Cacoal,
aqui em Porto Velho não é diferente. Mas estamos trabalhando
junto com as demais Secretarias e vai precisar do apoio desta
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Casa, Deputado, para resolvermos esse problema da
identificação no Estado de Rondônia. Obrigado, Presidente.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Obrigado, Deputado
Eyder. Registrar a presença aqui da história viva da política
Rondônia, ex-deputado federal, ex-vereador, ex-prefeito
Lindomar Garçon e hoje atual Secretário Municipal, da Capital
Porto Velho. E além do Garçon, cumprimento o Vereador Dvanir
Nunes, da Câmara Municipal de Machadinho d’Oeste; Vereador
Enocz Dionísio, também de Machadinho; vereadores Elizeu
Santos e Nilton Cézar, também do município de Machadinho;
Vereador Benedito Monteiro, do município de Monte Negro;
Vereador Tiago Mendes, da nossa cidade de Urupá; Vereador
Ademir Justino Mila, do município de Rio Crespo e também o
Vereador Tadeu Becker, do município de Rio Crespo.
Ainda nas Breves Comunicações, até 05 minutos, sem
apartes, eminente Deputado Adailton Fúria.
O SR. ADAILTON FÚRIA – Bom dia, senhor Presidente. Em
nome de Vossa Excelência quero cumprimentar a todos os
colegas Deputados; cumprimentar meu amigo Oscar Dias Neto,
participando desta Sessão, essa sessão do descarrego, não é?
Começando bem assim, para dizer ‘a sessão do descarrego’.
Senhor Presidente, eu quero aqui fazer das palavras do nobre
colega Cirone, as minhas, principalmente no tocante à Delegacia
do município de Cacoal. Faz vergonha, senhor Presidente, ir
visitar a delegacia do município de Cacoal! Mais vergonha ainda
é saber que os servidores da Delegacia de uma das maiores
cidades do Estado de Rondônia precisam comprar o material
para trabalhar, precisa subir no teto para tirar goteira que está
danificando os materiais. Aí fica uma pergunta: onde estava o
governo passado, com relação à Delegacia do município de
Cacoal? Eu não vou atribuir culpa aos nobres colegas Deputados
não, porque a nossa cidade não tinha deputado ou deputada
estadual. Mas, quais medidas serão tomadas com um prédio
que já passou da hora de jogar no chão. Eu estou para dizer
aos senhores que não vai mais um ano aquele prédio. Não vai,
não tem condições. É constrangedor para um policial civil ter
que ir ao presídio procurar pedreiros, procurar dentro do
presídio, pedreiros. Aquele mesmo que o policial civil foi lá e
prendeu o cara, depois tem que ir lá e pedir um favor: “ei,
sobe lá no telhado para tirar a goteira”. Que situação, hein,
que a Polícia Civil deste Estado vem passando! Então, só para
contribuir com o discurso do nobre colega Deputado Cirone,
foi muito preciso nas suas palavras, inclusive, teremos uma
reunião amanhã, para tratar desse assunto, bem como tratar
da Patrulha Rural no município de Cacoal. A criminalidade está
tomando conta da área rural, Deputado Alex. Está tomando
conta, a criminalidade hoje, o índice de homicídio na área rural
de Cacoal tem subido muito. E nós temos que buscar uma
medida com urgência e o Secretário de Segurança do Estado
estará nesta Casa amanhã, em uma reunião no meu gabinete,
para tratar sobre esse assunto e lá nós estaremos, eu solicitei
dele, na reunião passada, junto com o Governador, um projeto
para ser implantado no município de Cacoal, que é a Patrulha
Rural. E acredito que nós teremos êxito nessa solicitação. Eu
não ia usar a palavra no dia de hoje, mas, ontem eu falei
sobre a questão dessa empresa picareta que se instalou no
Estado de Rondônia para fornecer energia elétrica, que é muito
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fácil você pegar um contrato público hoje, com investimentos e
aí você assume ali, Pastor, a responsabilidade de fazer novos
investimentos. Aí você divide essa fatura com a população do
nosso Estado. Aí fica fácil, Deputado Luizinho. Eu quero, até
chamar alguns colegas, ou alguém que esteja aqui na plateia,
que queira, na próxima terceirização, a gente poder concorrer
também para poder fazer os investimentos e ganhar dinheiro
fácil. Por que quem vai pagar a tarifa, quem vai pagar os
investimentos que precisam ser feitos dentro do Estado de
Rondônia, levar energia nas cidades que não têm, que a
responsabilidade ficou por parte da Energisa jogar aconta para
a gente pagar, ai está muito fácil, até eu queria uma concessão
dessas, Deputado Cirone. Ficou fácil demais. Então, eu usei
hoje, estou usando esta tribuna, Senhor Presidente, Senhores
Deputados, para lembrar as hidrelétricas do Estado de Rondônia,
que eles estão devendo uma fatura, eles estão com a sua fatura
em atraso e a fatura é com o povo desse Estado, essa fatura é
com os ribeirinhos aqui do Rio Madeira que até agora eles não
pagaram as indenizações e eu não poderia deixar de usar hoje
esta tribuna para lembrar as Hidrelétricas de Rondônia que
vocês devem essa fatura ao povo. Pagaram, Presidente,
Senhores Deputados, pagaram uma parte para as Prefeituras
de Rondônia, se esse dinheiro chegou lá na minha cidade, a
cidade de Cacoal, eu não sei no que foi investido, até agora eu
não sei, mas, eu sei que no entorno do rio Madeira, várias
famílias tiveram que deixar as suas propriedades e estão
aguardando que seja pago a fatura que as hidrelétricas de
Rondônia devem a essas famílias. E na próxima Sessão,
Senhores Deputados, eu estarei novamente cobrando essa
fatura, infelizmente, eu não tenho autonomia de desligar o
relógio das hidrelétricas de Rondônia, mas, nós estaremos
lembrando essa fatura, e quero pedir a população
encarecidamente, a população do nosso Estado, que aquele
cidadão que vai lá com a escada, às vezes, cortar energia, ele
não tem culpa, inclusive, os servidores da antiga Eletrobras
fizeram faixas, chamaram o povo para a luta, chamaram a
população para briga, e às vezes nós criticamos àqueles
servidores porque eles estavam em greve contra a privatização
e está aí o resultado da privatização, ficou aí a conta para a
gente pagar.
E para finalizar, Senhor Presidente, faço aqui um
encaminhamento a esta Casa, que pelo amor de Deus tira esse
sino chato, esse sino é muito chato, que implante um relógio
nesta Casa para que a gente possa de fato estar acompanhando
o nosso tempo;rapaz, parece o telefone antigo, eu lembro a
época que na minha casa tinha um telefone antigo que ficava
buzinando o tempo todo.
Então, fica aqui, Senhor Presidente, os nossos
agradecimentos por estar nesta Casa mais uma vez cobrando
os benefícios para a nossa população. Obrigado.
O SR. CIRONE DEIRÓ – Por Questão de Ordem, Deputado Fúria.
Essa buzina aqui é para ficar parecido com o Senado.
Mas, só para contribuir com a sua fala a Energisa comprou a
CERON, fez a privatização, se não me engano, Deputado por
R$ 50.000,00, R$ 50.000,00, e assumir todo o passivo. Até
importante a gente saber como é que está a situação do ICMS
se a CERON pagou o ICMS que deve para o Governo de
Rondônia, eu acho que caberia um esclarecimento para nós,
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nobres Deputados, como é que está essa situação, já que foi
comprada tão barato essa nossa CERON, essa privatização,
vê se o Estado já também recebeu e podemos investir o
dinheiro do ICMS que estava atrasado que faz parte desse
passivo, só para contribuir com a sua fala que é muito louvável
na questão de estar cobrando, que nós temos aqui essas
grandes usinas, não recebemos nenhum real de ICMS porque
ela é feita lá na geração, lá na ponta, Deputado Eyder Brasil e
Rondônia só ficou com ônus o bônus recebem lá para baixo.
Obrigado.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Só para falar de
dois temas que vocês falaram aqui que nós vamos nos
aprofundar nos próximos dias, é a questão da Delegacia da
Mulher. Na nossa cidade de Vilhena nós temos uma Delegacia
que foi criada separada, independente, só para o atendimento
a mulher; temos uma Delegada à disposição só para esse
atendimento e o trabalho na cidade de Vilhena, realmente,
tem se desenvolvido muito e tem sido exemplar para outros
Municípios do Estado de Rondônia e também para alguns
Estados brasileiros. Então, realmente é uma demanda
importante e necessária que vocês apresentam aqui, quando
nós falamos das privatizações a gente vê hoje o que está
acontecendo com a questão do fornecimento da energia
elétrica, através da Energisa e num passado não muito distante
nós tínhamos um problema muito sério criado aqui na CAERD,
Deputado Eyder Brasil, a impressão que a gente tinha, inclusive,
foi matéria de uma proposta de CPI que nós apresentamos
aqui que não conseguimos as 8 assinaturas, conseguimos 7,
depois perdemos uma e ficamos só com 6 assinaturas, mas, a
impressão que se tinha é que era uma promoção da falência
da CAERD para depois que ela fosse privatizada e o
fornecimento de água, tanto quanto de energia, ele é de
extrema necessidade da nossa população, inclusive a água é
mais prioritária do que a própria energia, porque sem energia
a gente fica e sem água não tem jeito. E talvez, não sei qual
vai ser a política do nosso Governador Marcos Rocha em relação
a isso; mas, eu já quero dizer que eu sou extremamente contra
a privatização da CAERD, eu sou contra, porque eu entendo
que serviços essenciais como é o caso do fornecimento da
água, da própria energia, ele deve ficar aos cuidados do poder
público. Porque no poder público o cidadão, o contribuinte, ele
tem um contato direto com a máquina pública, ele é parte da
máquina pública e quando se privatiza, naturalmente que é
uma empresa e essa empresa como qualquer empresário visa
lucro, lucro, lucro. Então, nós temos que tomar cuidado com
isso.
Encerrada as Breves Comunicações, passo ao senhor
Secretário para que faça a leitura da Ordem do Dia.
O SR. JAIR MONTES – Presidente, eu só quero aqui também
registrar a presença do meu amigo Oscar, Dr. Oscar e o meu
amigo Paroquinha, sejam bem-vindos a esta Casa.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Uma Questão de
Ordem Deputado Jair. Aproveitar aqui também a esposa do
nosso eminente Deputado Cirone Deiró, a Dona Noely, dizer D.
Noely, que é muito importante a sua vinda a Porto Velho,
acompanhar também o esposo, porque realmente a gente
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sabe que aqui não é tão fácil, como muitas das pessoas
imaginam e falam. É uma missão árdua, depende de muita
dedicação e muitas vezes quando a família não nos acompanha
a gente fica muito distante até da família. E cumprimentar aqui
também os familiares dos demais Pares que estão aqui em
nome da Dra. Andressa, que é filha da nossa querida Deputada
Cássia Muleta; bem-vinda a esta Casa. Secretário.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
das proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Institui dia
22 de Setembro o “Dia Estadual Sem Carro”, no âmbito do
Estado de Rondônia.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Dispõe sobre
a obrigatoriedade da inserção do intérprete da Língua Brasileira
de Sinais (LIBRAS), em todos os eventos públicos oficiais do
Poder Executivo Estadual.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JHONY PAIXÃO. Institui o
ensino obrigatório de Língua Brasileira de Sinais – LIBRAS no
Curso de Formação de Soldado e Oficial da Polícia Militar, Corpo
de Bombeiros e Polícia Civil, no âmbito do Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JAIR MONTES. Requer que
seja oficiado ao Secretário de Educação do Estado de Rondônia,
requerimento de informações sobre a real situação da Merenda
Escolar nas Escolas estaduais do Estado de Rondônia,
localizadas nos municípios de Porto Velho, Candeias do Jamari,
Nova Mamoré e Guajará-Mirim.
Lidas as matérias, senhor Presidente.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Lida as matérias.
Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura das matérias
a serem apreciadas.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer à Mesa Diretora,
a convocação para o dia 27/02/2019 (quarta-feira), às
09h30min, no Plenário desta Casa de Leis, da Secretária de
Estado de Justiça – SEJUS; do Secretário de Estado do
Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG e do Secretário
de Estado de Finanças – SEFIN, para prestarem informações e
esclarecimentos nesta Casa de Leis na forma em que se
apresenta.
Presidente, lida a matéria.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do eminente Deputado Anderson Pereira. Não
havendo discussão, em votação. Os Deputados contrários se
manifestem, os favoráveis permaneçam como se
encontram.Portanto, matéria aprovada. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ANDERSON PEREIRA. Requer Voto de Louvor,
ao servidor público Cabo PM Thyago Vinícius Marques Oliveira,
em reconhecimento a sua prontidão profissional na ação
ocorrida no dia 25 de dezembro de 2018, na cidade de
Ariquemes.
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O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Requerimento de
autoria do eminente Deputado Anderson, PROS, que requer
Voto de Louvor a Thyago Vinícius Marques Oliveira. Matéria
em discussão. Não havendo discussão, em votação. Os
Deputados contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam
como se encontram.Portanto, matéria aprovada por
unanimidade dos votos. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer Audiência Pública
no dia 11 de março de 2019, às 09h00, no plenário desta Casa,
para discutir sobre a “Segurança das Barragens do Estado de
Rondônia”.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Requerimento de
autoria do eminente Deputado Adelino Follador, que requer
Audiência Pública para o dia 11 de março de 2019. Matéria em
discussão. Não havendo discussão, em votação. Os Deputados
contrários se manifestem, os favoráveis permaneçam como
se encontram. Matéria aprovada por unanimidade dos votos.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1140/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 14. Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por
anulação, até o montante de R$ 1.130.000,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Saúde – FES.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Lei 1140/
19 de autoria do Poder Executivo que aportou a esta Casa sob
a Mensagem 14, que já teve a sua primeira votação realizada
e aprovada, portanto, em 2ª discussão. Não havendo discussão,
em votação o Projeto de Lei 1140/19. Os Deputados contrários
que se manifestem e os favoráveis permaneçam como se
encontram. Matéria aprovada por unanimidade dos votos. Vai
ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário Jair Montes.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – PROJETO DE LEI
1138/19 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 282. Autoriza o
Poder Executivo a estabelecer parceria com a Prefeitura
Municipal de Vilhena, por meio, respectivamente, da Polícia
Militar e da Secretaria Municipal de Educação, para implantação
da Militarização na Escola Municipal de Ensino Fundamental
Cristo Rei e cede Militares da Polícia Militar do Estado de
Rondônia.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Projeto de Lei 1138/
19 de autoria do Poder Executivo que aportou a esta Casa sob
a Mensagem 282.Matéria em discussão. Não havendo
discussão, em votação.Os Deputados contrários que se
manifestem e os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram.Portanto,Matéria aprovada por unanimidade dos
votos. Vai ao Expediente.
Quero nobres Pares, só agradecer a presença e o
empenho do Secretário Municipal de Educação da cidade de
Vilhena, do Clésio, em seu nome Clésio, eu estendo os meus
cumprimentos e agradecimentos a toda equipe da Gestão de
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Educação do Município de Vilhena, também ao Prefeito Eduardo
Japonês e aos colegas Deputados, nesta Sessão de hoje nós
temos aqui a presença de 15 Parlamentares que votaram por
unanimidade e queremos aqui registrar os nomes: Deputado
Adailton Fúria, Deputado Adelino Follador, Deputado Aélcio da
TV, Deputado Alex Redano, Deputado Alex Silva, Deputada
Cassia Muleta, Deputado Cirone Deiró, Deputado Edson Martins,
Deputado Eyder Brasil, Deputado Ezequiel Neiva, Deputado
Geraldo da Rondônia, Deputado Jair Montes, Deputado Lazinho
da Fetagro, Deputado Lebrão, Deputado Luizinho Goebel e
também da Legislatura passada nós tivemos por unanimidade
dos votos à aprovação da 1ª votação. Então, são praticamente,
todos os Deputados da Legislatura passada e os atuais, 15
Deputados que se fazem presentes na Sessão e nós estamos
com alguns Deputados em viagem oficial, uma viagem
importante a Brasília quando trata da possibilidade de suprimir
essa alteração do aumento da taxa de energia realizada pela
Empresa Energisa.
Então, agradeço aos Deputados e dizer que desta forma
aprovamos, Professor William, Edson, que também são
servidores da Prefeitura Municipal de Vilhena, autorizamos a
primeira Proposta de Lei do Estado de Rondônia onde que
estamos militarizando uma Escola Municipal. Então, muito
obrigado a todos e eu tenho certeza que essa matéria poderá
servir de referência e de exemplo para vários municípios do
Brasil.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Presidente, eu
só quero registrar aqui a presença do Prefeito, de Nova Mamoré,
Claudionor Leme. Prefeito seja bem-vindo. Logo, logo, estarei
em Nova Mamoré fazer uma visita em seu gabinete. Os
Vereadores que acompanham o Prefeito, Altamir e Denizio,
esse, último Presidente da Câmara de Nova Mamoré, sejam
bem-vindos a esta Assembleia.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Próxima matéria,
senhor Secretário.
O SR. JAIR MONTES (Secretário ad hoc) – Aqui, encerrada
a Ordem do Dia, senhor Presidente.
O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia passamos ao Grande Expediente. Não há Oradores
inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passamos às
Comunicações de Lideranças. Não há Oradores inscritos.
Portanto, encerradas as Comunicações de Lideranças passamos
às 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 26 do corrente, no horário regimental, às
15 horas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 17 minutos)
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SUP
SUP.. DE RECURSOS HUMANOS

ATO N°1278/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA 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;
RELOTAR
CLÉZIO MENDES SEVALHO, matrícula nº. 100004804,
ocupante do Cargo de Motorista, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, no Gabinete do Deputado
Jair Montes, a partir de 19 de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO N°1277/2019-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA 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;
RETIFICAR
O ATO Nº 0622/2019-SRH/P/ALE, publicado no Diário
Oficial da ALE nº 26, Pág. 418, de 15.02.2019, que relota o
servidor JOAQUIM PEREIRA COELHO, promovendo a seguinte
alteração:
ONDE SE LÊ:
no Gabinete da 1ª Secretaria, a partir de 01 de fevereiro de
2019.
LEIA-SE:
na Escola do Legislativo, a partir de 01 de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 25 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0336/2019-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
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ABLEIDE DOS SANTOS CUSTODIO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0574/2019-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
ADEMIR PEREIRA DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0707/2019-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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ATO Nº0577/2019-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
ANA CLAUDIA NATAL BADOLIM, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0711/2019-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 lotação da servidora ANA LUCIA ARANTES DA SILVA,
matricula n° 200162085, Assistente Parlamentar, para o
Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
AGATHA TOLEDO VEIGA DE ALMEIDA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete,
código DGS-3, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0315/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0317/2019-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
ANDRE PORTELA DE AGUIAR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete,
código DGS-3, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

ALESSANDRA SOUSA DA COSTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Executivo, código DGS3, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0573/2019-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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Especial de Gabinete, código DGS-3, no Gabinete do Deputado
Ismael Crispin, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.

NOMEAR
ANDREIA PITHAN DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0335/2019-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
ANTONIA DA PAZ SILVA OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT30, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

ATO Nº0322/2019-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
CLEMERSON GREGO DE ANDRADE, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-20, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0551/2019-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

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0419/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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
CLEMILSON BENTES DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-30, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

CARLOS ERNESTO JOAQUIM SANTOS JUNIOR, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Executivo,
código DGS-3, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar
de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0349/2019-SRH/P/ALE

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0749/2019-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

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:

CLESIO GOMES VIANA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Secretario Executivo, código DGS-3, no
Gabinete do Deputado Alex Silva, a contar de 1º de fevereiro
de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

CLAUDIO JOVELINO ASEVEDO DOS SANTOS JUNIOR, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0324/2019-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
DAIANE MARIA DE OLIVEIRA SIPRIANO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Tecnico, código
AT-24, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0340/2019-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
DALTERSON VIEIRA PINTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Tecnico, código AT-20,
no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

DANILLO PAIXAO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete
código DGS-3, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar
de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0709/2019-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
DALVA TRINDADE DA COSTA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP29, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.

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
DANILO SCHIO DE ABREU, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28,
no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0552/2019-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:

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0337/2019-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
DEANDERSON CHAVES DO NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-28, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0557/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0745/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE
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NOMEAR

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

28 DE FEVEREIRO DE 2019

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
DEIVIDE LOPES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-15, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0716/2019-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:

28 DE FEVEREIRO DE 2019
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ATO Nº0556/2019-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
ELAINE PATRICIA FERREIRA AMORIM, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-20, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
DIEGO ROBERTO SEVERINO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP29, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0328/2019-SRH/P/ALE

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0129/2019-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

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:

EMILY KAROLINE XIMENES FERREIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT30, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.

EDILSON PEREIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0343/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0411/2019-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
FERNANDO ANDRE ARAUJO DOS SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-12, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

EDNALDO PEREIRA DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0578/2019-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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22, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

NOMEAR
FERNANDO DE MELO PALMEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0559/2019-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
FANCISCO MARCOS DA SILVA FILHO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

ATO Nº0421/2019-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
GABRIEL FALCAO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP30, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0414/2019-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
FRANCIVAL BATISTA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0746/2019-SRH/P/ALE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0558/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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
GIULIANO DE FRANÇA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-12, no
Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0713/2019-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

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:

HELYDA THAMERA LIMA BATISTA BARROSO, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-19, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

FRANCYELLE RUANA FARIA DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0316/2019-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
ISABELLE VECCHY SILVA CAMURÇA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código
DGS-9, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0423/2019-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
JACSON EVERALDO DE ANDRADE REGIS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, no Deputado Alex Silva, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.

JARDEL DO NASCIMENTO VASCONCELOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-23, no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0564/2019-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
JANAINA DOS SANTOS SILVA ROCHA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-21, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

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
JESICA CRISTINA MATHIAS LABAJOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretário de Apoio, código
DGS-9, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0131/2019-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:

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0341/2019-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
JOCIVAL LOPES DE LIMA CAVALCANTE, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-20, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0323/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0705/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Pág. 568

NOMEAR

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

28 DE FEVEREIRO DE 2019

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
JONATAS CAMILO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20,
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no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0329/2019-SRH/P/ALE

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 569

ATO Nº0320/2019-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

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:

JOSISVAN COELHO DE ALMEIDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-20, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

JORGE LUIZ CAZANGI JUNIOR, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Tecnico, código AT-20,
no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0570/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0424/2019-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
JULIANA GAMA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

JOSE CARNEIRO NETO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-12, no
Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0077/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0744/2019-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
JULIANA RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, no Gabinete
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

JOSE ROCELIO RODRIGUES DA SILVA MUNARETTI, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor
Parlamentar, código AP-30, no Gabinete do Deputado Jair
Montes, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0562/2019-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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ASP-18, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.

NOMEAR
LARISSA RODRIGUES GOUVEA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP28, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0342/2019-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
LAURECI BUENO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

ATO Nº0563/2019-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
LUIZ CARLOS RODRIGUES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0553/2019-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
LIDIA VENANCIO PIMENTEL, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar
de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0413/2019-SRH/P/ALE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0555/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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
LUNA KAFKA MELO, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Secretária de Apoio, código DGS-9, no Gabinete
da Deputada Cassia Muletas, a contar de 1º de fevereiro de
2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0415/2019-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

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:

LUZIA AQUINO DE CARVALHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-18, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.

LUIS ANTONIO DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0416/2019-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
MARCELLO AUGUSTO LIMA SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-18, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro
de 2019.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0412/2019-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
MARCIA FERREIRA DE SOUSA ARAUJO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-14, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

MARIA CLEIDE DO NASCIMENTO ALMEIDA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Secretário Executivo,
código DGS-3, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0338/2019-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
MARIA APARECIDA FERREIRA LEITE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT28, no Gabinete do Deputado Jair Montes, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

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
MARIA JOSE DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30, no
Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0704/2019-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:

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0706/2019-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
MARIA VIEIRA RIOS DAMASCENA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0720/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0710/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE
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NOMEAR

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

28 DE FEVEREIRO DE 2019

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
MARILES DE CASTRO SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-12, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0330/2019-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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ATO Nº0567/2019-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
MIRALVA DIAS DOS SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
MATHEUS HOLANDA DE QUEIROZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Tecnico, código AST18, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0719/2019-SRH/P/ALE

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0130/2019-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

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:

MIRIAM MATOS DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 07 de fevereiro de 2019.

MICHELE ASSUMPÇAO BARROSO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0712/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0717/2019-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
MOACIR DA SILVA MONTEIRO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a
contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

MIKAELA MIRANDA DOS REIS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP29, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de
1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0319/2019-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:

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 35

10ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

28 DE FEVEREIRO DE 2019

Pág. 573

9, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.

NOMEAR
NILZA LANES DA COSTA CHALEGRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0572/2019-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
PATRICIA ALVES DE SOUZA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

ATO Nº0554/2019-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
PEDRO HENRIQUE MACIEL E RODRIGUES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, no Gabinete da Deputada Cassia
Muletas, a contar de 1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0575/2019-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

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0560/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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
RAIMUNDO JOAQUIM SANTOS NETO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

PAULO ROBERTO BOM DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0422/2019-SRH/P/ALE

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0721/2019-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

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:

RAQUEL DA SILVA VELOSO FREIRE, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-20, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.

NOMEAR

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

PAULO ROBERTO SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretario de Apoio, código DGS-

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0418/2019-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
RONALDO VIANA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30, no Gabinete
da Deputada Cassia Muletas, a contar de 1º de fevereiro de
2019.

NOMEAR
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
RENE SA DE ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-30, no
Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ATO Nº1000/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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:

ATO Nº0326/2019-SRH/P/ALE
NOMEAR
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
RICARDO DUARTE DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20,
no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.

RONIVALDO LIMA DE MELO, para exerce o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST14, na Divisão de Patrimônio, do Departamento de Almoxarifado
e Patrimônio, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 19 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ATO Nº0571/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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:

ATO Nº0576/2019-SRH/P/ALE
NOMEAR
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
ROBSON THIAGO DE PAULA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

RONIVALDO VALERIANO RODRIGUES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ATO Nº0332/2019-SRH/P/ALE

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

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:

ATO Nº0566/2019-SRH/P/ALE
NOMEAR
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:

ROSELI FIDELIS DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-14, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0708/2019-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
ROSILENE GARCIA DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0325/2019-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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ATO Nº0568/2019-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
SEBASTIANA LEAL DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0334/2019-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
SOLANGE ATAIDE SILVA SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

NOMEAR
SANCLE MENDES BASTOS, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Tecnico, código AT-20, no Gabinete
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0569/2019-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

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0715/2019-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
THALYS PATRICK DE ARAUJO BARROSO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-12, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

SANDRA ROSA DA SILVA ASSIS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0417/2019-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
TIAGO BANDEIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP30, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0718/2019-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
TIAGO LUIZ SEVERINO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-29, no
Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar de 1º de
Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0327/2019-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
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VALDOMIRO HONORATO MARTINS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró,
a contar de 1º de Fevereiro de 2019.
Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0561/2019-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
VICENTE GALDINO DE OLIVEIRA NETO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-30, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.
Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0565/2019-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

TIAGO ROSENDO CHAVES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Tecnico, código AT-21, no Gabinete
do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º de Fevereiro de 2019.

VITOR HUGO OLIVEIRA ORLANDINI, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Cassia Muletas, a contar de
1º de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 13 de fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0318/2019-SRH/P/ALE

ATO Nº0714/2019-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

NOMEAR
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VIVIANE MELATO DE LACERDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a contar
de 1º de Fevereiro de 2019.

YCARO BRUNO SILVA QUINTÃO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-30,
no Gabinete do Deputado Marcelo Cruz, a contar de 1º de
fevereiro de 2019.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2019.

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0420/2019-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

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 00001787/2019-43

WALTER FERNANDES FERREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP30, no Deputado Alex Silva, a contar de 1º de Fevereiro de
2019.
Porto Velho, 12 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0321/2019-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
WILIAN MARQUES VALIM, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete do Deputado Cirone Deiró, a contar de 1º
de Fevereiro de 2019.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE
torna público o pagamento da TRSD - Taxa de Resíduo
Sólido e Domiciliar, Exercício 2019 e a Taxa de Licença
de Operação, por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO, com
previsão legal no Art. 25, caput, inciso I, da Lei nº 8.666/
93, à Prefeitura do Município de Porto Velho/RO,
inscrita no CNPJ/MF nº 05.903.125-0001/45, referentes
às sedes localizadas na Rua Major Amarante, nº 390,
Bairro Arigolândia e Av. Farquar, s/n, Bairro Pedrinhas,
no valor total de R$ 1.577,11 (Hum mil, quinhentos e
setenta e sete reais e onze centavos), conforme consta
nos autos do processo supracitado.
Milton Neves de Oliveira
Superintendente de Compras e Licitações
ALE/RO

Ratificamos a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos
termos dispostos no art. 25, caput, inciso I, da Lei
nº 8.666/93.

Porto Velho, 11 de fevereiro de 2019.
LAERTE GOMES
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Publique-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para
que produza sua eficácia, conforme determina o
artigo 26 da Lei 8.666/93.

ATO Nº0740/2019-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

Porto Velho - RO, 27 de fevereiro de 2019.

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO
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