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TAQUIGRAFIA
11ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA
Em 05 de Abril de 2018
Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 19 horas e 29 minutos é aberta a Sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Anderson
do Singeperon (PV), Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (MDB),
Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes
(PSDB), Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV),
Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (MDB), e Só Na
Bença (MDB).
DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Airton Gurgacz
(PDT), Alex Redano (PRB), Dr. Neidson (PMN), Geraldo da
Rondônia (PHS), Jean Oliveira (MDB), Lazinho da Fetagro (PT),
Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon (MDB) e Saulo
Moreira (PDT).
DEPUTADOS LICENCIADOS: Ezequiel Júnior (PRB).

ANO VII

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número lega, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense declaro aberta a 11ª Sessão Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 9ª Legislatura.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da Ata da
Sessão Extraordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da Ata, senhor Presidente.
A
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dispensada a leitura da Ata da Sessão anterior. Determino a sua
publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.
Passamos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor SecretáVDFDSDDSDDSDSDSDSDS
rio que proceda à leitura
das matérias a serem apreciadas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 903/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 48. Dispõe sobre a concessão de aumento de vencimento básico aos Profissionais da
Educação Básica da Secretária de Estado da Educação – SEDUC,
e dá outras providências.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em 2ª discussão e votação Projeto de Lei 903/18, os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram os contrários se manifestem. Aprovado. Está aprovado.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR 203/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 42. Altera o Anexo IV da Lei Complementar nº 529, de 10 de novembro de 2009, que “Institui o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração dos Servidores do Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO, e
dá outras providências.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
gente. Professores, categoria, Sindicato, hoje ainda eu vou
esperar daqui a pouco, terminando a votação, todos os Projetos. A nossa Assessoria já vai preparar para eu poder homologar a Lei, já vou pedir hoje para que a nossa Assessoria já
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leve direito para o Governador poder sancionar e publicar ainda hoje.
Em 2ª discussão e votação. Votação nominal. Os Deputados favoráveis ao Projeto de Lei Complementar 203, o painel
está aberto.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Presidente, eu queria convocar os Deputados para que possam fazer a sua votação, nós
ainda temos uma Sessão para ser continuada e precisamos da
maioria dos Deputados porque temos Projetos de votação nominal ainda para ser votado aqui na Assembleia.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente eu queria propor,
o pessoal do DETRAN está aqui e está mobilizando amanhã
cedo para todo o pessoal do DETRAN vir para cá. E eu gostaria
e sugeria, e eu sei que Vossa Excelência vai, nós já conversamos sobre isso, Vossa Excelência concordou, propor, deixar
aberta então a sessão para que amanhã a gente continue, se
chegar o Projeto, senão a gente encerra a reunião amanhã. Se
Vossa Excelência concordar, daí antes que o pessoal do DETRAN
vá embora...
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
eu vou deixar já convocada a sessão para amanhã para atender o pedido dos servidores do DETRAN, já vai ficar convocado, se o Projeto chegar nós votamos, se não chegar, aí não vai
depender de nós. Obrigado.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, Sr. Presidente, tem
o PLC 102 agora, Vossa Excelência não quer pautar não?
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, para Vossa Excelência, para deixar a Sessão convocada aí, aberta. O Deputado
Jesuíno fez o pedido de Vista do Projeto da CMR, que está sem
até para pagar energia, vai parar de industrializar amanhã já.
Então, podia pautar esse projeto amanhã já para segurar a
pauta e a gente aguardar os servidores do DETRAN, para ter
um projeto pautado.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Atendendo
o pedido de Vossa Excelência, nós incluiremos na pauta. Faltam dois votos, se não tiver os dois votos, vai prejudicar o
projeto.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Tem que chamar o Deputado Edson Martins que não está aí, o Deputado Edson e o Deputado
Aélcio da TV. Chame os deputados para virem votar. Então, vai
prejudicar o voto dos trabalhadores do DER, são 13, falta um.
Deputado Edson Martins.
O SR. LEBRÃO – Quero fazer um apelo aos Deputados, para
que permaneçam no plenário, precisamos dar continuidade na
Sessão.
VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador
- Deputado Aélcio da TV
- Deputado Airton Gurgacz
- Deputado Alex Redano
- Deputado Anderson do Singeperon
- Deputado Cleiton Roque
- Deputado Dr. Neidson
- Deputado Edson Martins
- Deputado Ezequiel Junior

- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- sim
- ausente
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- Deputado Geraldo da Rondônia
- Deputado Hermínio Coelho
- Deputado Jean Oliveira
- Deputado Jesuíno Boabaid
- Deputado Laerte Gomes
- Deputado Lazinho da Fetagro
- Deputado Lebrão
- Deputado Léo Moraes
- Deputado Luizinho Goebel
- Deputado Marcelino Tenório
- Deputado Maurão de Carvalho
- Deputado Ribamar Araújo
- Deputada Rosangela Donadon
- Deputado Saulo Moreira
- Deputado Só Na Bença
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- ausente
- sim
- ausente
- sim
- sim
- ausente
- sim
- sim
- sim
- sim
- sim
- ausente
- ausente
- ausente
- sim

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 13
votos, está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 898/18
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 45. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro e
por excesso de arrecadação, até o montante de R$
18.593.196,82, em favor da Unidade Orçamentária: Assembleia
Legislativa – ALE.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em segunda discussão e votação o Projeto de Lei 898/18. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 241/18 DA MESA DIRETORA. Aprova a indicação de nome sabatinado para o cargo de Membro do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Deputado Laerte para emitir o parecer pelas comissões pertinentes.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, eu vou ler todo o
projeto aqui, as explicações. Matéria de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Decreto Legislativo 241/18. Aprova a indicação de nome sabatinado para o cargo de Membro do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
Senhor Presidente: Art. 1º. Fica aprovado, em cumprimento aos termos do artigo 9º, da Lei nº 3.784, de 05 de abril
de 2016, combinado com o inciso V do artigo 35 do Regimento
Interno, o candidato Douglas Borges de Araújo, para o cargo
de membro do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.
Plenário das Deliberações, 21 de março de 2018. Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia.
Senhor Presidente, lido o nome do membro aprovado,
nós somos de parecer pela boa redação técnica, legalidade e
constitucionalidade pelas comissões pertinentes, somos de
parecer favorável a referida matéria.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão o parecer favorável do Deputado Laerte Gomes. Os depu-
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tados favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem. Aprovado o parecer.
Em discussão única o Projeto de Decreto Legislativo 241/
18. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram,
os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 282/18 DA MESA DIRETORA. Aprova a indicação
de nome sabatinado para o cargo de Membro do Mecanismo
Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, enquanto o
senhor vai designar aí...
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O projeto
encontra-se sem parecer. Solicito ao Deputado Laerte Gomes
para emitir o parecer.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, matéria de autoria da Mesa Diretora. Projeto de Decreto Legislativo 282/18.
Aprova a indicação de nome sabatinado para o cargo de Membro do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
Art. 1º. Fica aprovado, em cumprimento aos termos do
artigo 9º da Lei nº 3.784, de 05 de abril de 2016, combinado
com o inciso V do artigo 35 do Regimento Interno, a candidata
Cassia Leite Serejo, para o cargo de membro do Mecanismo
Estadual para Prevenção de Combate à Tortura.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação. Plenário das Deliberações, 21 e março de 2018.
Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia.
Senhor Presidente, pela boa redação técnica,
constitucionalidade, legalidade, somos de parecer favorável
pelas comissões pertinentes.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, eu quero discutir.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Em discussão. Pode discutir.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu quero discutir porque, até para
dar atenção a todos os parlamentares que se encontram presentes no recinto. Nós temos um documento que será encaminhado, mas já se foi elaborado, será protocolado amanhã. É o
seguinte: “À Sua Excelência, o senhor Maurão da Carvalho,
Presidente da Assembleia Legislativa o Estado de Rondônia:
Assunto, esclarecer sobre o procedimento do processo de seleção do mecanismo Estadual de Preservação Combate a Tortura MEPCT/RO e sua importância para o Estado de Rondônia”.
Então, tem diversas explanações, mas, eu vou ler o que
eles pedem. Ao final, eles recomendam, aos ilustres Deputados Estaduais que vista as disposições acima mencionadas
aprovem os três nomes dos candidatos sabatinados pelo Plenário desta Casa Legislativa, com a garantia por parte desse
Comitê, representado pelos membros da Comissão
Organizadora do Processo de Seleção do Mecanismo de Preservação e Combate a Tortura, que somente serão empossados
os candidatos com a melhor capacidade técnica para exercerem os cargos de membros de mecanismo. Comprometemonos ainda realizarmos a devida capacitação dos candidatos
aprovados no cargo de membro de mecanismo, desde já in-
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formamos que a efetuada parceria com a Associação de Preservação a Tortura, com sede em Genebra Suíça, em parceria
com a coordenação geral de combate a tortura a violência
institucional do Ministério de Direitos Humanos, os quais se
comprometeram apoiar a etapa de capacitação, orientação dos
novos membros mecanismo. Por fim, pugnando por defesa do
Estado Democrático de Direito de Cidadania dos Direitos Humanos, da justiça de paz social, colocamos a sua disposição.
Então, esse documento é para que todos os Deputados
saibam que a gente está aprovando os três nomes porque não
existem mais nomes a ser aprovado, e só deverão ser escolhidos aquele com melhor atuação e desenvoltura a qual foi dado
uma nota inclusive aqui por esse, nota não, foi dado na primeira seleção. Era isso que eu queria falar Presidente.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em votação
o parecer do Deputado Laerte Gomes. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Em discussão única e votação o Projeto de Decreto
Legislativo 282/18. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE DECRETO
LEGISLATIVO 281/18 DA MESA DIRETORA. Aprova a indicação
de nome sabatinado para o cargo de membro do Mecanismo
Estadual para Prevenção e Combate à Tortura.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Projeto se
encontra sem parecer. Solicito o Deputado Laerte, para emitir
parecer pelas Comissões Pertinentes.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se de matéria de autoria da Mesa Diretora. Aprova indicação de nome
sabatinado para o cargo de membro do Mecanismo Estadual
para Prevenção e Combate à Tortura.
Projeto de Decreto Legislativo 281/18. Art. 1º. Fica aprovado, em cumprimento aos termos do artigo 9º da Lei nº 3.784,
de 5 de abril de 2016, combinado com inciso V, do artigo 135
do Regimento Interno, a candidata Maria Sonia Dantas Coelho
Alves, para o cargo de membro do Mecanismo Estadual para
Prevenção e Combate à Tortura – MEPCT/RO.
Art. 2º. Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.
Plenário das deliberações, 21 de março de 2018. Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia Legislativa.
Senhor Presidente, somos de parecer favorável pela boa
redação técnica constitucionalidade, legalidade, pelas Comissões Pertinentes a referida matéria.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discussão o parecer do Deputado Laerte Gomes, do Decreto Legislativo
281/18. Da Mesa Diretora. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado o parecer.
Em discussão única e votação, Projeto de Decreto
Legislativo 281/18. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Próxima matéria.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias,
está encerrada a Ordem do Dia, senhor Presidente.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – E nada mais
havendo a tratar invocando a proteção de Deus, e antes de
encerrar a presente Sessão, convoco Sessão Ordinária para o
dia 06 de abril de 2018, às 9 horas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 19 horas e 46 minutos)
8ª SESSÃO SOLENE PARA POSSE DO GOVERNADOR
SENHOR DANIEL PEREIRA.
Em 06 de Abril de 2018
Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 15 horas e 11 minutos é aberta a Sessão)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senhoras e senhores, mais uma vez boa tarde. Sessão de posse do
Excelentíssimo Vice-Governador Dr. Daniel Pereira no Cargo de
Governador do Estado de Rondônia.
Convidamos para compor a Mesa Excelentíssimo Sr. Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Sr. Deputado Edson Martins, 1º Vice-Presidente da Assembleia Legislativa;
Excelentíssimo Sr. Deputado Lebrão, 1º Secretário da Mesa
Diretora da Assembleia Legislativa; Excelentíssimo Sr. Senador
da República Valdir Raupp; Excelentíssimo Sr. Senador da República Acir Gurgacz; Excelentíssimo Sr. Desembargador Walter
Waltenberg, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Sr. Procurador Geral de Justiça do
Estado de Rondônia Dr. Aírton Pedro Marin; Excelentíssimo Sr.
Conselheiro Edilson Souza Silva, Presidente do Tribunal de
Contas do Estado de Rondônia.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta
a 8ª Sessão Solene da 4ª Sessão Legislativa da 9ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Convido a todos para de pé recebermos o futuro Governador.
Solicito aos senhores Deputados, Deputado Alex Redano
e Deputado Cleiton Roque para que acompanhem o futuro Governador Daniel Pereira até a Mesa dos trabalhos.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos a todos para continuarem a ficar de pé para cantarmos
o Hino Nacional, letra de Joaquim Osório Duque Estrada e música de Francisco Manoel da Silva.
(Execução do Hino Nacional)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Podem
sentar. Muito obrigado.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Mestre de Cerimônias que registre a presença das demais autoridades nesta Sessão Solene.
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Queremos de uma forma geral agradecer a todos os servidores
aqui presentes, Presente também Excelentíssimo senhor, mais
uma vez, Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da
Assembleia; Deputado Edson Martins, Deputado Estadual;
Deputados estaduais: Lebrão; Lazinho da FETAGRO; Anderson
do SINGEPERON; Ribamar Araújo; Dr. Neidson; Alex Redano;
Ezequiel Junior; Adelino Follador; Aélcio da TV; Só na Bença;
Léo Moraes; Jesuíno Boabaid; Hermínio Coelho; Cleiton Roque; Marcelino Tenório; Airton Gurgacz; Laerte Gomes; Saulo
Moraes; Saulo Moreira; Alex Redano; mais uma vez, Luizinho
Goebel. Registrar a presença do Excelentíssimo senhor Prefeito do município de Porto Velho, Hildon Chaves. Também
registramos a presença a presença do Excelentíssimo senhor
Deputado Federal, Lúcio Mosquini; Excelentíssima senhora
Deputada federal, Marinha Raupp; Excelentíssima senhora
Albertina Maragoni, Diretora Presidente da EMATER;
Excelentíssimo senhor Francisco de Assis Sobrinho, Diretor
Vice-Presidente da EMATER; Excelentíssima senhora Marionete Sana Assunção, Secretária da SEAS; demais servidores
da SEAS; Excelentíssima senhora Vilma Alves dos Santos,
Secretária Adjunta da SEAS; Valdemar Cavalcante de
Albuquerque Filho, Secretário Subchefe da Casa Civil; Franco
Maegaki Ono, Secretário Adjunto da SEFIN; Excelentíssimo
senhor Basílio Leandro de Oliveira, Superintendente da SUDER;
Excelentíssimo senhor Hans Lucas Immich Subdefensor Público Geral, Defensor Pública do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo senhor Celso Viana Coelho, Diretor Geral do
DER, Excelentíssimo senhor Luiz Carlos de Souza Pinto, Diretor Geral Adjunto do DER; senhor Acássio Figueira, Diretor
Geral do DETRAN; demais servidores do DETRAN aqui presentes; senhor Avenilson Gomes da Trindade, Diretor Executivo do IDARON; senhora Helena da Costa Bezerra, Superintendente da SEGEP; Excelentíssimo senhor Márcio Antônio Felix
Ribeiro, Secretário Adjunto da SEDUC; Excelentíssimo senhor
Anselmo de Jesus Abreu, Presidente da IDARON; HERCÍLIA
FONSÊCA Diretora Executiva da SEGEP; senhor Bispo Célio
Lopes, da Igreja Universal do Reino de Deus; senhor Coronel
do Exército, Marcos Batista da Silva, Comandante do 5° BEC;
Excelentíssimo senhor Florivaldo Alves da Silva, Secretário da
SEDUC; Excelentíssimo senhor Coronel BM Caetano, Secretário de Segurança Defesa e Cidadania; senhor Comandante
Geral da Polícia Militar do Estado de Rondônia, Coronel PM
Ênedy, senhor Subcomandante Geral da Polícia Militar, Coronel Clairton Pereira da Silva; Excelentíssimo senhor Francisco
de Sales Oliveira, Secretário Adjunto da Sedam; Dr. Eliseu de
Siqueira Muller, Delegado de Polícia Civil do Estado de Rondônia,
Diretor Geral da Polícia Civil; Coronel BM Coronel Filipe Santiago Chianca Pimentel, comandante Geral do Corpo de Bombeiro Militar; senhor Francisco; senhor Francisco Sobrinho,
Vice-Presidente da EMATER; Dr. Paulo Andrade, Diretor da
UNOPAR; Excelentíssimo Senhor Vereador Maurício Carvalho,
Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho; demais Vereadores; Excelentíssimo Senhor Vereador Jurandir Bengala,
Vice-Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho;
Excelentíssima Senhora Prefeita Juliana, da Prefeitura Municipal de Pimenta Bueno; Excelentíssimo Senhores Vereadores
Sérgio Tobias, Alexandre Oliveira, Câmara Municipal de Pimenta Bueno; Excelentíssimo Senhor Luís Ikenohuchi, Município de Candeias do Jamari; Excelentíssimo Senhor Dr. Lúcio
Rojas, Câmara Municipal de Candeias do Jamari; Excelentíssimo
Senhor Prefeito Jesualdo Pires, Prefeito de Ji-Paraná; Professor Mestre Adilson Siqueira, Chefe de Gabinete da Reitoria da
Universidade Federal de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Ex-
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Governador do Estado de Rondônia, Ex-Presidente da
Assembleia, Dr. Osvaldo Piana; Excelentíssima Senhora Janilene
Melo, Ex-Governadora do Estado de Rondônia; Senhora Adir
Josefa de Oliveira, Presidente da Autarquia de Educação Profissional do Estado; Senhora Sirlene Bastos, Presidente da
Fundação Estadual de Atendimento Socioeducativo; Senhor
Abson Praxedes de Carvalho, Presidente do Sindicato de Servidores Públicos Federais do Estado de Rondônia; Senhor Ranieri
Araújo, Presidente da Federação do Comércio de Rondônia –
FECOMÉRCIO; Senhor Aparício Carvalho de Moraes, Magnífico
Reitor, Faculdades Integradas Aparício Carvalho. Queremos
também registrar a presença da senhora Ester, esposa do hora,
que será empossado Governador do Estado de Rondônia, Dr.
Daniel Pereira; Excelentíssimo Senhor Emerson Castro, Secretário Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia;
Excelentíssima Dra. Euma Tourinho, Juíza Auxiliar do Tribunal
de Justiça; Francisco Neto, Controlador Geral do Estado;
Excelentíssimo Senhor Márcio Melo Nogueira, Secretário Geral
da Ordem dos Advogados do Brasil – Seccional Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Gilberto Batista, Superintendente da
Federação das Indústrias do Estado de Rondônia; Dr. Mauro
Nazif Rasul, Presidente do PSDB estadual; Dr. Orestes Muniz.
Tendo em vista a presença das senhoras e dos senhores, dentro de instantes faremos um novo registro dos nossos
convidados, antes, porém, da senhora Shirlei, filha e o Samuel,
genro do Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de
Rondônia.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
senhor Secretário que proceda à leitura do Termo de Posse do
Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira no cargo de Vice para
Governador do Estado de Rondônia.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – TERMO DE POSSE DE VICEGOVERNADOR 2015.
Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira no cargo de Vice-Governador do Estado de Rondônia.
No 1º dia do mês de janeiro do ano de dois mil e quinze,
no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa, em
consonância com a Resolução 281, de 12 de novembro de 2014,
em Sessão Solene, no exercício da Presidência Excelentíssimo
Senhor Deputado Maurão de Carvalho, 1º Vice-Presidente, e
Secretariado pelo Senhor Deputado Lebrão, 1º Secretário e
pela Senhora Deputada Glaucione, 2ª Secretária, compareceu
o Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira para tomar posse no
cargo de Vice-Governador do Estado de Rondônia, conforme
disposto no Artigo 57 da Constituição do Estado combinado
com o Artigo 265 do Regimento Interno.
Após as formalidades na abertura dos trabalhos da posse do Governador do Estado e apresentação do Diploma e Declaração de Bens e Rendas pelo Vice-Governador do Estado e
a leitura do respectivo Diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral - TER de Rondônia; o Excelentíssimo Senhor Presidente da Assembleia Legislativa convidou o Excelentíssimo
Senhor Daniel Pereira, perante os Deputados Estaduais e demais autoridades, familiares, convidados e pessoas do povo
prestou o seguinte compromisso Constitucional: Prometo
manter e cumprir as Constituições Federal e Estadual, observar as Leis, promover o bem geral do povo de Rondônia e
desempenhar com lealdade e integridade as funções de ViceGovernador do Estado de Rondônia.
Ato contínuo, o Exmº. Sr. Presidente em exercício, nos
termos do Inciso XI do art. 29 da Constituição Estadual, declarou a Sua Excelência o Sr. Daniel Pereira Empossado no Cargo
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de Vice-Governador do Estado de Rondônia, em firmeza lavrou-se o presente Termo de Posse que, depois de lido e achado
conforme segue assinado pelo Vice-Governador empossado,
pelo Presidente em exercício e demais membros da Mesa Diretora e Deputados em Plenário que queiram assinar. Assinado pelo Deputado Maurão de Carvalho, Presidente em Exercício da ALE e Daniel Pereira, Vice-Governador do Estado de
Rondônia.
Lido o Termo, senhor Presidente.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido o
Exmº. Sr. Daniel Pereira, para prestar o Compromisso Funcional de Posse ao Cargo de Governo do Estado.
Convido a todos para ficarem em pé
O SR. DANIEL PEREIRA – Prometo manter, defender e cumprir às Constituições Federal e Estadual, observar as Leis, promover o bem geral do povo de Rondônia e desempenhar com
lealdade, integridade as funções de Governador do Estado de
Rondônia.
Assim prometo.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido a
todos a sentarem.
Nos termos do art. 57 e 58 da Constituição Estadual
nesta data, declara o Exmº. Sr. Daniel Pereira, empossado no
Cargo de Governador do Estado de Rondônia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Termo de Posse ao Exmº. Sr. Daniel Pereira no cargo de Governador do Estado de Rondônia.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Termo de Posse do Governador 2018.
Termo de Posse do Exmº. Sr. Daniel Pereira, no cargo
de Governador do Estado de Rondônia.
Às quinze horas do dia seis de abril do ano de dois mil e
dezoito, no Plenário das Deliberações, em Sessão Solene, perante Assembleia Legislativa, sob a Presidência do Exmº. Sr.
Deputado Maurão de Carvalho - Presidente e Secretariado pelo
Sr. Deputado Lebrão - 1º Secretário, autoridades, familiares,
convidados e pessoas do povo, compareceu o Exmº. Sr. Daniel
Pereira, Vice-Governador, para tomar posse no cargo de Governador do Estado de Rondônia, conforme disposto no art. 58
da Constituição do Estado, em face da renúncia do Ex-Governador, Sr. Confúcio Moura. Após abertura dos trabalhos, a condução do Empossando até a Mesa e a leitura do termo de
Posse VG/2015, do Exmº. Sr. Daniel Pereira, no Cargo de ViceGovernador do Estado, o Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa, convidou e o Empossando, prestou o seguinte compromisso Constitucional: “Prometo manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual, observar as Leis, promover o bem geral do povo de Rondônia e desempenhar com
lealdade e integridade as funções de Governador do Estado de
Rondônia”.
Ato contínuo, o Exmº. Sr. Presidente da Assembleia
Legislativa, nos termos dos artigos 57 e 58 da Constituição
Estadual, declarou o Exmº. Sr. Daniel Pereira, empossado no
cargo de Governador do Estado de Rondônia.
Em firmeza, lavrou-se o presente Termo de Posse, que
depois de lido a achado conforme, segue assinado pelo Governador empossado; pelo Presidente da Assembleia Legislativa;
membros da Mesa Diretora; presentes e demais autoridades
componentes da Mesa que queiram assinar.
Está à disposição para Vossa Excelência assinar.
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido o
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia para
assinar o Termo de Posse, após, os demais integrantes da Mesa
poderão também assinar.
(Assinatura do Termo de Posse)
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Neste
momento assinando o Termo de Posse; queremos registrar
ainda a presença do Excelentíssimo Senhor Prefeito Luiz
Ikenohuchi, Prefeitura Municipal de Candeias do Jamari;
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Luiz Cláudio;
Excelentíssimo Senhor Deputado Federal Garçon; Secretário
de Finanças Adjunto Francisco Onu; Procurador Geral do Estado, Dr. Juraci Jorge da Silva; PCDB – membros: Mário Medeiros,
Márcia Medeiros, Jailson Romaz; Excelentíssimo Senhor
Desembargador Francisco Cruz, Tribunal Regional do Trabalho; Dr. Chagas Neto, aqui representando a FIERO; Secretário
Adjunto do Planejamento Pedro Pimentel; SEJUCEL Rodnei;
Excelentíssimo Senhor Vereador Lirvani de Espigão d’Oeste;
Gentil Filipini, Secretário de Agricultura de Candeias do Jamari;
Pastor Gilmar, Igreja Mundial do Poder de Deus; Excelentíssimo
Senhor Dr. José Detoni; Chanceler do Centro Universitário São
Lucas; Excelentíssimo Senhor Prefeito Cornélio Duarte, Prefeitura Municipal de São Miguel do Guaporé; Excelentíssima Senhora Karla Marcelly, vice-prefeita de Alvorada d’Oeste;
Excelentíssimo Senhor Márcio Rogério Gabriel, Superintendente da SUPEL, Superintendente de Licitação; Silvia Cristina,
Vereadora de Ji-Paraná; Excelentíssima Senhora Silvia Cristina;
Excelentíssimo Senhor, mais uma vez Deputado Lindomar
Garçon.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Nesse instante, concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Deputado
Laerte Gomes, que falará em nome do Poder Legislativo. Com
a palavra o Deputado Laerte Gomes.
O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Maurão de Carvalho; Senhor vice-presidente, nobre deputado, colega Edson Martins; nosso 1º Secretário da Mesa Diretora, nosso amigo Deputado Lebrão; Senador da República, Acir Gurgacz; Senador da República, Senador Valdir Raupp; nosso Desembargador Walter Waltenberg,
Presidente do Tribunal de Justiça do Estado; Senhor Procurador Airton Pedro Marin Filho, Procurador Geral da Justiça do
Ministério Público Estadual; Senhor Conselheiro Edilson Souza
Silva, Presidente do Tribunal de Justiça; governador do Estado
de Rondônia, Daniel Pereira. Eu imagino Daniel, antes de cumprimentar aqui as demais autoridades, o que deve estar passando na tua cabeça agora. Desde os tempos lá de Cerejeiras,
como da roça, como agricultor, passando a ser Professor, Deputado, Vice-Governador e hoje chegando ao cargo máximo
de uma autoridade do Estado de Rondônia, que é ser o líder
deste Estado, o Governador do Estado de Rondônia. Parabéns,
parabéns pela tua história, a tua história de vida e a tua conduta. Cumprimentar aqui os nossos queridos Deputados Estaduais me honra muito estar aqui, sei que não sou o mais gabaritado
para falar aqui em nome de vocês, mas vamos falar aqui o que
mais ou menos a gente pensa com o coração e que a gente
vivenciou nesses três anos e três meses como deputado aqui
nesta Casa. Os nossos Secretários de Estado; autoridades do
Poder Judiciário; autoridades militares, civil, Prefeitos, Vereadores, Vereadoras, Prefeitas, aos nossos amigos que estão
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desde a manhã de hoje, aqui na tribuna, aqui na galeria da
Assembleia; servidores do DETRAN e de outras entidades também, uma alegria estar com vocês aqui; a imprensa; a imprensa que está aqui, um dia histórico para Rondônia. Hoje
nós não poderíamos e creio que é o pensamento dos nossos
Deputados, Presidente Maurão, não poderíamos iniciar a nossa fala hoje sem falar da parceria, do relacionamento e dos
avanços que obtivemos na gestão do Governador Confúcio
Moura. Um Governador que sempre teve um respeito muito
grande por esta Casa, nós somos sabedores senhores Deputados que os poderes são independentes, mas, porém, nós
exercemos, nós exercemos com muita civilidade a harmonia
entre os poderes. E esta Casa, nesses três anos e seis meses
fez isso, exerceu o seu papel. Mais de novecentos Projetos
Presidente Maurão, foram aprovados nesses três anos e seis
meses aqui nesta Casa, com debates muitas vezes duro, não
é Deputado Hermínio? Mas, sempre pensando no bem da população de Rondônia. Aqui ninguém usou ninguém usou de
maldade, ninguém usou de nenhum outro subterfúgio para
poder atender o que a população de Rondônia, espera de nós.
E nós temos aqui e ressaltar o nosso Governador Confúcio
Moura, um cidadão, uma pessoa, um cidadão democrático de
uma estatura, de uma grande estatura que soube conduzir,
logicamente que teve erros, teve acertos, avançamos muito,
poderíamos ter avançado muito mais, mas, sempre pensou
não tenho dúvida nenhuma no bem-estar da nossa população
Daniel. E eu não tenho dúvida nenhuma conhecendo o seu
caráter, conhecendo você, que esse é o seu pensamento.
Presidente Maurão, que conduz esta Casa Presidente,
com muita sabedoria pautada e baseada nos pilares do diálogo, da democracia e do bem-estar do povo de Rondônia, eu
não tenho nenhuma dúvida que Vossa Excelência vai dar continuidade junto com todos os pares nossos aqui da Assembleia
Legislativa, vai dar continuidade ao que Vossa Excelência tem
feito desde o primeiro dia desse mandato que é pensar no
bem-estar da população de Rondônia, que é ter celeridade da
aprovação dos Projetos e discutir, discutir, mas, votar aquilo
que é importante para o Estado. Não tenho dúvida, conhecendo Vossa Excelência como conheço que essa parceria e esse
trabalho vão continuar. E o que eu desejo e todos nós Deputados Governador Daniel, que nós desejamos ao seu governo é
muito sucesso, muito trabalho. E esta Casa, não vai lhe faltar,
não vai lhe faltar naquilo que seja bom para o Estado de
Rondônia, não tenha dúvida disso, não vai lhe faltar em momento nenhum, estamos aqui prontos e aptos como tivemos
aqui a semana inteira desde segunda-feira, inclusive contribuindo com a questão do SINTERO, cada Deputado aqui deu a
sua parcela com emendas parlamentares para resolver a questão do SINTERO, este é o Poder Legislativo que a sociedade
espera, e é este poder Governador Daniel, que Vossa Excelência vai ter para avançar nas políticas públicas desenvolvidas
pelo atual Governo. Logicamente, eu não tenho dúvida nenhuma disso e melhorar aquilo que necessita ser melhorado, temos muita fé que Rondônia, vai continuar no caminho do desenvolvimento, do crescimento e é isso que nós esperamos.
Então, quero aqui agradecer a todos vocês, a Deus por esse
momento maravilhoso a sua família Daniel, parabéns a família que é o pilar de tudo que é a que mais sofre, se ele já era
distante como Vice-Governador, imagina como Governador. Mas,
eu tenho certeza que você se preparou para esse momento e
você vai conduzir os ensinos de Rondônia, com muita maestria.
Conte com esta Casa, naquilo que for bom para o povo e para
o Estado de Rondônia, obrigado.

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 65

9ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Laerte Gomes.
O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Registramos ainda e agradecemos a presença do Excelentíssimo
Senhor Williames Pimentel, Secretário de Estado da Saúde;
Capitão de Corveta Alexandre Nascimento Santos, Delegacia
Fluvial de Porto Velho; Supervisor Estadual da Igreja do Evangelho Quadrangular Pastor Toninho; Excelentíssimo Senhor
George Alexandre Braga, Secretário da SEPOG; Excelentíssimo
Senhor Pedro Antônio Afonso Pimentel, Secretário Adjunto da
SEPOG; Padre Eduardo, representando Arcebispo de Porto Velho Dom Antônio Paloschi; Excelentíssimo Senhor Luiz Eduardo
Maiorquim, Secretário Adjunto da Secretaria de Estado da
Saúde.
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Agora concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, com a palavra.
O SR. DANIEL PEREIRA – Obrigado a todos. Podem ficar
tranquilo meus amigos, vamos assinar. Primeiramente, eu quero agradecer a Deus, pela oportunidade de estar aqui nesta
tribuna no momento tão especial, agradecer a minha família
toda ela aqui representada pela minha esposa Ester, minhas
filhas Carla, Shirley, meu genro Samuel. Não posso deixar de
antecipadamente fazer um agradecimento ao nosso Governador Confúcio Moura, mas, antes por dever de ofício, devo saudar meu querido Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Maurão, a quem eu dedico todo meu apreço, ao Deputado
Edson Martins nosso 1º Vice-Presidente da Assembleia
Legislativa; meu querido deputado, meu amigo, meu irmão
Deputado Lebrão, olha a rima que deu, do qual eu tive o prazer de na primeira atividade legislativa ser vereador com seu
irmão lá em Cerejeiras; o meu querido amigo Senador Acir
muito obrigado pela sua presença; muito obrigado pela presença do Senador Raupp e do seu compromisso no dia a dia
junto conosco; ao nosso querido Presidente do Tribunal de
Justiça Dr. Walter Waltenberg, um homem que todo dia nos
ensina e nos inspira; Dr. Airton Pedro Marin, nosso Procurador
Geral de Justiça que conduz o Ministério Público com muita
galhardia; e o nosso Conselheiro Edilson, muito obrigado Presidente principalmente pelas últimas horas e pelos
ensinamentos e pode ter certeza que não são os últimos, são
apenas os primeiros.
Quero aproveitar a oportunidade aqui e deixar o meu
reconhecimento ao Governador Confúcio Moura, do qual passa a fazer parte de um grupo especial de homens e de mulheres do qual encontra-se aqui a Dra. Janilene, do qual encontra-se aqui o Dr. Osvaldo Piana, do qual encontra-se aqui o
Senador Raupp, homens e a mulher que tiveram a honra e a
responsabilidade de conduzir o destino do Estado de Rondônia.
Também não posso deixar de citar aqui e agradecer entre os
meus amigos não posso citar todos, são muitos, mas entre
eles o meu querido Mauro Nazif, fico muito feliz por você estar
aqui. O Mauro é uma figura meio enigmática, ele é um homem
público mas que não gosta de muita multidão, e aí Deputado
Hermínio ele falou para mim ‘Dani, você sabe que eu não gosto desses eventos’, eu falei ‘Mauro, você é muito especial para
mim, se não fosse você eu não estaria aqui agora neste momento’, então Mauro obrigado porque você que conduz muito
bem o nosso partido, a nossa equipe juntamente com o
Jesualdo, com os nossos vereadores, com a nossa Prefeita
Juliana e com todos os senhores que estão aqui. Quero tam-
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bém deixar um abraço aqui ao nosso Prefeito Hildon Chaves,
muito obrigado pela sua presença e a presença de cada um
dos senhores.
O nosso Governador Confúcio Moura deixa um legado
que se soma ao legado de cada um dos ex-governadores. A
gente tem na pessoa do Teixeira aquele que foi o último governador do Ex-Território e o primeiro da instalação do Estado,
um homem de biografia irreparável. Nós temos logo em seguida o Governador Jerônimo Santana que foi o primeiro governador eleito do Estado de Rondônia e que deixou sem sombra
de dúvida um grande legado. Nós temos em seguida Dr. Osvaldo Piana até hoje o primeiro e único rondoniense nascido na
terra que se tornou governador. Em seguida nós temos o Governador Raupp que aqui está junto com a gente nos dando a
alegria da sua presença. Em seguida o José de Abreu Bianco,
que vai estar com a gente lá no Palácio para a gente dar um
abraço nele. Em seguida nós tivemos o Governador Cassol que
também deu uma contribuição muito grande para este Estado,
o Cahulla, e o Governador Confúcio Moura. Mas o Governador
Confúcio Moura com a sua forma simples, mas enérgica teve a
satisfação de conduzir um Governo que tem uma equipe fantástica. Um governador bem avaliado não é fruto só das suas
qualidades pessoais, ele é fruto das suas qualidades pessoais
e das pessoas que o cercam. Eu não faria justiça se eu fosse
tentar citar todos porque seria impossível, mas cito em nome
aqui do George nosso Secretário de Planejamento, Dr. Vagner
Garcia nosso Secretário de Fazenda, Emerson Castro nosso
Chefe da Casa Civil e o Valdo nosso Secretário de Estado da
Educação, por tudo que fizeram e principalmente nas últimas
horas com relação a essa questão da greve da educação. Então é um Governo pleno de sucesso, hoje um dos Governos
melhores avaliados no país, isso não significa que não temos
problemas, mas os avanços foram consideráveis.
As metas de campanha estabelecidas no Plano de Governo de 2014 apenas 5 itens não foram cumpridas, isto nos
faz o segundo Estado que atingiu mais metas. Mas, meu querido Emerson Castro, muitos dos feitos do Governo não estavam em metas algumas e foram feitas, por exemplo o Estado
de Rondônia hoje tem uma relação internacional como se fosse um país independente, meu querido Maurício. Nós tivemos
a semana passada, nós tínhamos a Elisângela representando
Rondônia em Angola, o Professor Basílio representando
Rondônia e empresários de Rondônia na Coréia do Sul, nós
tínhamos o Professor Helder na Espanha, e nós estávamos
aqui recebendo uma representação da Namíbia, parece que o
Estado de Rondônia é mais um país do que propriamente dito
um Estado, isso é fruto de um trabalho que não estava no
nosso Plano de Governo. Hoje os 25 municípios do Estado de
Rondônia têm equipamentos e reagentes para fazer o trabalho de datiloscopia, antes só tinha em 01 delegacia, isto não
estava no Plano de Governo, meu querido Deputado Só na
Bença, isso foi feito. Em um passado não muito distante você
fazia identidades em apenas 25 municípios do Estado de
Rondônia, aonde tinham delegacias. Graças a um trabalho do
nosso Instituto de Identificação, hoje nós estamos em 44 municípios, daqui a um mês nós estaremos em 100% destes
municípios. Tudo isso, trabalho desta equipe fantástica liderada pelo Governador Confúcio Moura. A nossa Junta Comercial
se tornou uma das mais eficientes e mais rápidas do país. A
nossa Junta Comercial estava presente em 11 municípios, hoje
está presente em 22 e se Deus quiser até o final deste Governo, terminando a obra do Confúcio Moura, nós estaremos nos
52 municípios, porque isso é bom para os nossos produtores.

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 65

9ª LEGISLATURA

DO-e-ALE/RO

Das cinco propostas que foram feitas, meu querido Presidente Maurão, uma delas que não foi cumprido, e há de convir que o nosso Governador foi um tanto quanto ousado, fazer
transplante de fígado, nenhum Estado do Norte sequer sonha
em fazer isso. Mas transplante de rins e córneas nós fazemos
com muita eficiência. O Dr. Aparício que é médico, nosso exvice-governador que nos honra com a sua presença, sabe muito
bem o que significa isso. E por falar em saúde meu querido
Presidente Maurão, quero aproveitar aqui e louvar a ideia e
iniciativa do deputado Cleiton Roque em destinar este prédio
da Assembleia Legislativa, tão logo ele não seja mais ocupado
por esta missão tão importante dos senhores Deputados para
ser uma extensão do Hospital João Paulo II. Isso vai ajudar o
povo de todo o Estado de Rondônia. Nós nos somamos a este
pleito do Deputado Cleiton. E outra meta foi construir 3.000
casas para servidores, esta não foi cumprida, mas pelo menos
as bases para cumprir isso nós vamos fazer, Deputado Maurão.
Nos próximos dias chegarão projetos pedindo autorização para
algumas compensações ambientais para que nós possamos
começar alguma coisa neste Governo e no Governo
subsequente, nós construirmos 9.000 casas destinadas a servidores públicos, vai passar pela Assembleia, iniciativa da iniciativa privada, vamos precisar da Prefeitura com o nosso querido Prefeito Hildon Chaves, vai ser uma ação a quatro, a seis, a
oito, a dez a muitas mãos, e isso gerará um investimento privado de aproximadamente R$1.000.000.000,00 em Porto Velho além de uma satisfação para servidores municipais, servidores estaduais e servidores federais. Então eu acredito que
nós conseguimos avançar consideravelmente. Não posso deixar de citar o nosso apreço a Bancada Federal. A Bancada
Federal, é óbvio, que nós fazemos política, nem todo mundo
anda do mesmo lado, mas somos obrigados a ser testemunha
de que toda vez que tem uma demanda que é de interesse do
Estado toda a Bancada Federal está junta, isso é algo que diferencia o Estado de Rondônia. Os nossos três Senadores e os
nossos oito Deputados Federais se ombreiam juntamente com
o Governador do Estado para buscar soluções para os problemas do Estado. Posso citar aqui, por exemplo, na questão da
Segurança Pública o trabalho e emendas do Senador Acir, do
Senador Raupp, Deputada Marinha, Deputado Garçon.
O trabalho da regularização Fundiária, que talvez seja
sem dúvida alguma, o maior legado do Governo do Confúcio
Moura, o primeiro Governador do Estado de Rondônia a tomar
para si esta responsabilidade. Mas graças ao trabalho da Bancada é possível nós fazermos aquilo que foi feito em 40 anos, é
possível nós planejarmos para os próximos oito meses e para
os próximos quatro anos. Neste momento quero fazer uma citação especial a esta casa de Leis a qual eu tive a honra de
servi-la como deputado estadual. Dia 1º de fevereiro de 1995
estávamos aqui tomando posse como Deputado Estadual. Então uma instituição que nos é muito cara, uma instituição de
serviços imensuráveis ao Estado de Rondônia. Passaram por
aqui o Governador Osvaldo Piana, nosso Governador Bianco,
Dr. Mauro Nazif e tantos outros que por aqui passaram, e tantos outros que passarão. Mas Deputado Mauro, eu quero fazer
uma menção especial e um agradecimento a condução que os
senhores deram, juntamente com a equipe do Governo, o Secretário Valdo, cada um dos nossos Secretários, com esta questão da greve dos Professores. É verdade que foi uma greve
longa, agora também é verdade que foi a maior conquista que
os trabalhadores da Educação tiveram ao longo da sua história. E o Governo do Estado em nenhum momento teve uma
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intransigência sequer com estes servidores, muitas vezes eles
foram intransigentes e nós compreendemos, porque nós sempre fizemos parte desta luta e ela é necessária. E ela é necessária e compreensiva principalmente porque infelizmente o
País paga muito mal os professores. Talvez seja por este os
graves problemas que o país tem. Então eu quero assumir o
compromisso aqui, Deputado Maurão, com o senhor e com a
Assembleia Legislativa, de nos debruçarmos sobre demandas
que nós temos dos servidores, que é a necessidade de aposentarmos estes servidores, de ajustar o nosso modo
operacional com o Instituto de Previdência do Estado de
Rondônia e contar com o apoio da Assembleia Legislativa e da
Bancada Federal para nós buscarmos a transposição que é
esperada e sonhada pelos servidores. Mas enquanto não são
transpostos permanecem na folha do Estado, criando o
desequilíbrio e impossibilitando seja quem for o governador
de atender de forma satisfatória os seus servidores. É verdade que o Estado de Rondônia tem alguns desafios. O Governador Confúcio Moura, tal qual um professor passando ao seu
discípulo e essa é relação, ele me chamou para dizer “Daniel
o Estado tem nesse momento 4 grandes problemas, tem outros, mais os 4 grandes, primeiro a dívida do Beron”, uma
dívida que infelizmente fizeram injustiça ao Estado de Rondônia,
mas o Dr. Juraci e a nossa Procuradoria liderada pelo Governador Confúcio Moura está com uma ação no STF, onde nós
temos um parecer dos peritos do Poder Judiciário dizendo
que a nossa dívida, que é indevido o que estão cobrando do
Estado de Rondônia pelo menos um bilhão de reais. Se isso se
confirmar com decisão final, nós não só devemos nenhum
centavo mais para a União como é a União que nos é devedora em função de tudo aquilo que já foi pago. Portanto, meu
querido Presidente Maurão, quero chamá-lo a uma parceria
com o poder Legislativo, ao senhor e todos os seus pares para
marcarmos juntamente com o Senador Acir, Senador Raupp,
Deputada Marinha, Deputado Lebrão, Deputado Luiz Cláudio,
Deputado Lúcio Mosquini que aqui está, Deputado Garçon, que
a gente marque uma audiência com o Ministro Edson Fachin,
que é o relator dessa matéria, que ela está pronta, para que
ele a coloque em julgamento, para que a gente possa ficar
livre desse calvário que é esta dívida do Beron que pesa sobre
os ombros do Estado.
Outra situação que, infelizmente, bate a nossa porta é
a questão da Caerd. Além de ficarmos sem uma empresa
para prestar serviço para a população, ficamos com uma dívida de mais de um bilhão de reais. Uma grande responsabilidade e que nós vamos ter que ter a sabedoria para enfrentála. Outra, uma ação que foi movida pelas ASPOMETRON, a
qual eu parabenizo pela iniciativa, levou para a folha da União,
1.200 servidores policiais militares, ação de 2012 servidores
que foram para a folha em 2013/2014, 700 desses servidores, Deputado Jean Oliveira, estão voltando para o Estado de
Rondônia por uma questão processual. Mas a nossa bancada
diligente já está trabalhando para abrir dentro da MP/817 uma
nova oportunidade para que esses servidores possam assinar
o seu requerimento, se não conseguirmos convencer a Presidente do STF. Mas de qualquer forma, Senador Raupp, o senhor e o Senador Acir, céleres como sempre são nas iniciativas de ajudar o Estado de Rondônia, peço aos senhores que
nos liderem para que a gente faça uma audiência com a senhora Ministra do STF, para que ela, no mínimo, suspensa o
retorno desses servidores, enquanto não julga o mérito da
ação da ASPOMETRON e o Estado passará, a partir da próxi-
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ma semana, a fazer parte desse processo, que até o presente
momento não fez. Mas é bem verdade que temos problemas,
mas também muitas coisas boas já foram feitas, como algumas que eu já citei.
Eu quero pedir, aproveitar este momento que os olhos
do Estado de Rondônia estão voltados aqui para a tribuna da
Assembleia Legislativa, para que a gente implante com eficiência o Programa do Selo UNICEF, que é uma parceria com os
52 municípios, Deputado Léo Moraes, e que o Estado de
Rondônia é o primeiro Estado da Federação que está fazendo
com que 100% dos seus municípios participem. O Estado de
Rondônia já foi, meu Deputado Cleiton Roque, o Estado que
teve o melhor desempenho na etapa passada. O que é que
significa esse Selo UNICEF, Deputado Hermínio? É cuidar de
crianças na área de educação, na área de saúde e na área de
serviço social. Nós, o Estado de Rondônia está implantando
um sistema, o Valdo tem apanhado muito como Secretário,
mas eu quero apanhar junto com o Valdo porque o trabalho
que ele está fazendo, juntamente com as equipes da SEDUC, é
criar um ordenamento para que a gente possa controlar as
despesas que nós temos nas nossas escolas, a lotação de cada
servidor. E isso é preciso fazer, inclusive, em todos os outros
segmentos do serviço público. Aquele tempo que você deixa o
serviço público como se fosse a música do Zeca Pagodinho
‘Deixa a vida me levar’, leva a gente à falência, nos quebra e
nos leva à miséria. Nós temos que ter controle, temos que ter
responsabilidade. Mas essa ferramenta não é só uma ferramenta de controle, é uma ferramenta que vai nos permitir,
todos os dias, saber quantas crianças foram à escola ou quantas
crianças se evadiram. No mesmo dia, a professora ou alguém
da escola ligar para a família e perguntar o que foi que aconteceu. No segundo dia, alguém ir até a família e no terceiro
dia, a gente envolver o Ministério Público, envolver o Poder
Judiciário, envolver o Conselho Tutelar, envolver a sociedade.
Porque a única maneira que nós temos, Dr. Aparício, de um dia
sonhar em fechar presídios neste Estado, que hoje é um horror, cada dia nós temos que construir mais, é se a gente cuidar
dessas crianças que agora estão em idade escolar. E outra
ferramenta que vai nos ajudar, ainda dentro do Gênesis, é a
acompanhar a evolução acadêmica desses alunos, bimestre
por bimestre. Hoje, a vida escolar dos alunos, meu querido Só
Na Bença, é como se fosse algo que você..., é a caixa preta do
avião, que você só abre quando aconteceu o desastre, que é
ata final de desempenho escolar. Aí, você descobre que 30%
dos seus alunos evadiram, que outro tanto foi reprovado, e o
que é que o Estado de Rondônia vai fazer através da ferramenta do Gênesis? Cada bimestre, cada mês, acompanhar a
nota desses meninos, matemática, química, física, língua portuguesa, e naquilo que eles não forem eficientes, a gente reforça, a gente dá aula novamente, a gente cobra dele novamente. Porque todo menino que entra no 2º grau tem 99% de
chance para ele não ir para o sistema penitenciário. E esse é
um dos desafios que nos aguarda. Por fim, senhor Presidente,
gostaria de deixar aqui uma mensagem, não de mudança, mas
uma mensagem de continuidade. Eu tive o prazer de servir ao
Estado junto a um grande Governador, que é o Governador
Confúcio Moura. Não tem nada de reparo a fazer, têm missões
a ser dada continuidade. As questões da segurança pública,
que é problema em todo Brasil, e nós podemos fazer diferente. Nós temos modus operandi na área de segurança pública
que nós herdamos da colônia portuguesa, que eles já mudaram há muito tempo e eles, evidentemente, conseguiram avançar e nós, até pouco tempo, dividíamos esse legado com dois
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países africanos. Agora, até os dois países africanos nos abandonaram. Então, eu quero chamar a Assembleia Legislativa e
a sociedade para a gente ser parceira, e existem muitas inovações. Vou citar, por exemplo, a Polícia Civil, através do Delegado Arismar, que com um programa de computação nos permite fazer o trabalho dos Delegados, dos inquéritos por
videoconferência, em vez de ter um Delegado esperando para
ver se o inquérito vem, um Delegado só distribuído em posição
estratégica no Estado, evidentemente com uma boa internet,
consegue suprir 08, 10, 15 Delegacias. Ou seja, um Delegado
vai trabalhar por 08, por 10 ou por 15. Então, são ferramentas
assim que nos permite avançar.
Temos uma responsabilidade nos nossos ombros que é
a questão das estradas. Quero ombrear com esta Assembleia
Legislativa e com a sociedade para a gente buscar a solução
para isso. E hoje, talvez, o desafio dos desafios do Estado de
Rondônia é a regularização fundiária. Nós temos pouco mais
de 100 mil propriedades regularizadas e temos outras 100 mil
para regularizar. A notícia boa dada pelo Deputado Lúcio e por
toda bancada federal é que se nós reunirmos os esforços do
Incra, aqui representado pelo Brito, os esforços do Terra Legal
e os esforços do Governo do Estado, a gente tem condições de
fazer isso. E a regularização fundiária nos traz 03 prêmios. O
primeiro deles, a gente tem condição de fazer uma política
ambiental decente. A segunda, acaba a mortandade por terra
no Estado de Rondônia, que nos envergonha de sermos o campeão em crimes de disputas fundiárias, devido a um fato econômico que as nossas terras se tornaram valorosas. E, por
fim, nós só teremos condições de ser bem-sucedidos e dobrar
o produto interno bruto deste Estado, gerando riqueza para
todos, se nós fizermos 100% da regularização fundiária do
Estado.
Portanto, os desafios são muitos e nós temos que estar
preparados para eles. Neste momento, então, rogo a Deus
para que Ele derrame sobre todos nós que estamos aqui neste
momento, os homens públicos e as pessoas do povo que aqui
vieram para que Ele nos dê sabedoria, nos dê força e nos dê
proteção para que nós não decepcionemos o povo de Rondônia.
Muito obrigado pela oportunidade. Que Deus nos abençoe.
O SR. Lenilson Guedes (Mestre de Cerimônias) – Registramos ainda a presença do Excelentíssimo Senhor Deputado
Jean Oliveira, dos servidores desta Casa, em nome do Senhor
Arildo Lopes queremos agradecer a todos os servidores desta
Casa. Queremos também registrar a presença do
Desembargador Gilberto Barbosa Batista dos Santos; da imprensa em geral; do Senhor Valdemar Cavalcante; do
Sereníssimo Grão-Mestre Aldino Brasil de Souza, Grão-Mestre
da Glomaron; senhor Cletho Muniz, do Incra, Pedro Fernandes,
Prefeito de Cujubim. E ainda registrar a presença do Ex-Senador da República Amir Lando.
Convidamos a todos para permanecerem de pé para
cantarmos o Hino Céus de Rondônia.
(Execução do Hino Céus de Rondônia)
O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – E nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta Sessão Solene. Obrigado pela presença de todos.
(Encerra-se esta Sessão Solene
às 16 horas e 13 minutos)
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AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 013/2018/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 002627/2018-35
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de sua Pregoeira, designada através do ATO Nº 2250/2017/
SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra autorizada
à realização do certame, consignando o que se segue:
TIPO: Menor Preço
BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/
2005, Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.
OBJETO: REGISTRO DE PREÇOS para futura e eventual contratação de empresa especializada na prestação de serviços de locação
de tendas, grade de contenção, climatizadores, banheiros químicos, palco para eventos, treliças de alumínio, sistema de som,
sistema de iluminação, cadeiras, mesas, stand para eventos e telão/painel de led, para atender as necessidades da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, nos locais onde serão realizados os eventos no estado de Rondônia, a pedido da Escola do
Legislativo, conforme quantidades e especificações estipuladas no Temo de Referencia – Anexo I do Edital.
VALOR ESTIMADO: R$ 2.698.715,00 (dois milhões, seiscentos e noventa e oito mil, setecentos e quinze reais).
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’s E EPP’s (X) NÃO
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Dia: 02 de maio de 2018, Hora: 9h00min.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia: 02 de maio de 2018, Hora: 10h00min.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL: www.al.ro.leg.br – link “licitações”; www.licitacoese.com.br; Esclarecimentos:
cpl@ale.ro.gov.br; Telefone: (0xx) 69-3216-2732.
Porto Velho-RO, 16 de abril de 2017.
Lourdes Terezinha Lena
Pregoeira ALE/RO
AVISO DE LICITAÇÃO
Pregão Eletrônico nº 014/2018/CPP/ALE/RO
Processo Administrativo nº 19108/2017-82
A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO, por meio de sua Pregoeira, designada através do ATO Nº 2250/2017SRH/P/ALE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados, que se encontra autorizada
à realização do certame, tipo: Menor Preço, consignando o que se segue:
BASE LEGAL: Este procedimento licitatório obedecerá, integralmente, as disposições da Lei nº 10.520/2002, Decreto nº 5.450/
2005, Decreto nº 7.892/2013, Lei Complementar n° 123/2006, aplicando-se, subsidiariamente, a Lei nº 8.666/1993.
OBJETO: Registro de Preços para eventual e futura aquisição de equipamentos de AR CONDICIONADO – tipo split, inclusa a
montagem e instalação, a pedido da Superintendência de Logística, conforme especificações e exigências descritas no Termo de
Referência – Anexo I do Edital.
VALOR ESTIMADO: R$ 303.300,00 (trezentos e três mil e trezentos reais).
LICITAÇÃO EXCLUSIVA PARA A PARTICIPAÇÃO DE ME’s E EPP’s: ( x ) NÃO.
RECEBIMENTO DAS PROPOSTAS: Até o dia 03 de maio de 2018, hora: 09h00min.
INÍCIO DA DISPUTA DE PREÇOS: Dia 03 de maio de 2018, hora: 09h30min.
ENDEREÇO ELETRÔNICO: www.licitacoes-e.com.br
FORMALIZAÇÃO DE CONSULTAS E EDITAL:
www.al.ro.leg.br - licitações; www.licitacoes-e.com.br Esclarecimentos: cpl@ale.ro.gov.br
Telefone/FAX: (0xx) 69-3216-2732
Porto Velho-RO, 16 de abril de 2018.
Lourdes Terezinha Lena
Pregoeira ALE/RO
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