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TAQUIGRAFIA
20ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 9ª LEGISLATURA
Em 25 de Abril de 2018
Presidência dos Srs.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente
Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario
(Às 09 horas e 01 minutos é aberta a Sessão)
DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon (PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior (PRB), Jean Oliveira (MDB),
Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lebrão (MDB),
Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório
(PRP), Maurão de Carvalho (MDB),Ribamar Araújo (PR),
Rosângela Donadon (MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença
(MDB).
DEPUTADOS AUSENTES: Geraldo da Rondônia (PHS), Hermínio
Coelho (PDT) e Lazinho da Fetagro (PT).

ANO VII

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 20ª
Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
Eu quero registrar a presença do Vereador Clóvis, do
Vereador Rafael e do Vereador Ramon, de Pimenteiras. Obrigado pelas presenças. Vereador Adriano, parceiro do nosso
companheiro Deputado Lebrão, de Buritis; Vereador Cláudio.
A
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Vereador Diogo, Vereador
Pezão, Vereador Huga. Sejam todos bem-vindos.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O time do Deputado
Lebrão está completo.VDFDSDDSDDSDSDSDSDS
Obrigado pelas presenças.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura da Ata
da Sessão anterior.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.
Quero registrar a presença da senhora Lionilda Simão
de Souza, Presidente do Sintero. Muito obrigado pela presença. Registrar também a presença do meu amigo senhor Oliveira. Oliveira, radialista de Buritis, Ji-Paraná. Muito obrigado,
senhor Oliveira, pela presença.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura do Expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 0261/2018 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Projeto de Lei que “Dispõe sobre a reposição
salarial aos servidores ativos e inativos do Tribunal de Contas
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do Estado de Rondônia, com vista e recompor as perdas inflacionárias e dá outras providências”.
02 – Ofício nº 338/2018 – Tribunal de Justiça do Estado, encaminhando v. acórdão (ID3205136), Ação Direta de
Inconstitucionalidade sobre o Decreto Legislativo nº 685/16,
objeto da ADIN nº 0800668-56.2017.8.22.0000.
03 – Ofício nº 0242/2018 – Tribunal de Contas do Estado, encaminhando Decisão Monocrática DM-GCVCS-TC 0096/2018.
04 – Ofício Circular nº 256/2018 – UNALE, solicitando a indicação de dois (02) parlamentares filiados à UNALE, para representarem esta Casa Legislativa no nosso Conselho Deliberativo.
Lido o Expediente, senhor Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente
passamos às Breves Comunicações. Com a palavra o ilustre
Deputado Ezequiel Junior por 5 minutos sem apartes.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados,
público aqui presente, quem nos assiste através da TV/ALE,
cumprimento também os servidores desta Casa. Quero aqui
antes de entrar num assunto que me traz a esta tribuna cumprimentar aqui dois amigos que vêm lá da região de
Machadinho, o amigo Nivaldo Gomes de Souza, que é proprietário da NGS Promoções Eventos, que numa parceria com o
meu amigo Diego Parati, estarão realizando no mês de agosto
um rodeio com um Concurso Leiteiro lá no município, uma grande festa que o povo precisa de uma festa cultural, de uma
festa importante como o rodeio e com o brilho ainda do Concurso Leiteiro. Então, sejam bem-vindos a esta Casa. Presidente, ontem na companhia do Prefeito de Machadinho, o Prefeito Leomar Patrício, estive na SEJUCEL onde nós tivemos a
alegria de assinar um Convênio na ordem de 30 mil reais, é um
recurso oriundo de Emenda Parlamentar de minha autoria que
será investido nas festividades de 30 anos do município de
Machadinho. No mês de maio nossa população estará em festa
celebrando aí os 30 anos de luta, de batalhas, de muito suor,
mas, de muitas vitórias na história daquele município. Município novo, mas, que ocupa o lugar de destaque no Estado de
Rondônia, um lugar de destaque no Vale do Jamari e eu coloquei esse recurso de Emenda Parlamentar de 30 mil reais que
nós teremos três dias de festa, uma grande programação lá no
município. Então, já quero aqui antecipadamente convidar os
Parlamentares que tiverem disposição para participar da nossa festa e convidar toda a população da região também de
todo o Estado para participarem dessa grandiosa festa. Será
aberta na quinta, que é véspera de feriado, na sexta é feriado
em Machadinho, na quinta-feira dia 10, nós teremos o Dueto
Gospel “Canção e Louvor” cantando lá, é um show que está
sendo aguardado com muita expectativa pela população evangélica lá do município. Então no dia 10 é uma quinta-feira, 10
de maio, “Canção e Louvor”. No dia 11 é feriado municipal
porque é o dia da Emancipação Política do Município e nós
teremos um show também, só que já um forró, para a população também se divertir, para a juventude, com Mary e Wesley,
estarão cantando. E sábado nós teremos o Furacão do Calypso
cantando lá no município, então serão três dias de festa, de
celebração, oportunidade também para a gente lembrar os pioneiros que chegaram, inclusive, antes da Emancipação Política Administrativa do Município, porque o município tem mais
que isso. A Emancipação tem 30 anos, só que pessoas, Deputado Lebrão, chegaram muito antes e assim é São Francisco,
assim é Urupá, outros Municípios, Ariquemes, por exemplo, eu
nasci em Ariquemes, eu sou mais velho que a Emancipação
Política lá do Município, nasci em 73. Então, toda população
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está convidada porque nós teremos uma grande festa lá no
município nos dias 10, 11 e 12 e ontem nós assinamos esse
Convênio de 30 mil reais para custear algumas despesas nessa festividade. É isso Presidente, muito obrigado.
O SR. LEBRÃO – Parabenizar Deputado Ezequiel Junior e dizer que eu estarei lá com a Dona Neuza, vamos arrancar a
sola da botina dançando naquele forró.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Muito obrigado Deputado Ezequiel Junior, parabéns pela festa de aniversário de
Emancipação Política do Município de Machadinho d’Oeste, com
certeza vamos estar lá juntos prestigiando Vossa Excelência
nessa grande festa.
Encerrada as Breves Comunicações porque não há mais
Oradores inscritos.
Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao Sr. Secretário
que proceda a leitura das proposições recebidas.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há proposições.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Questão de Ordem
ao Ilustre Deputado Dr. Neidson.
O SR. DR. NEIDSON – Só para comunicar que o Senado Federal, eu estou vendo aqui uma matéria, “aprova o Projeto
que obriga as Escolas a combaterem o Bullying”. Vamos ter
seis meses após a publicação desse Projeto de Lei no Senado
Federal, após a sanção do Presidente Temer, todas as Escolas
do nosso País vão ter que fazer o Combate ao Bullying e
Rondônia sai na frente nessa situação na qual eu encaminhei
uma Emenda já no ano passado e hoje, eu estava agora lá no
depósito da SEDUC e já temos os livros de Combate ao Bullying
que vamos entregar no Distrito de Extrema, Guajará-Mirim e
Nova Mamoré, 100% das Escolas Estaduais serão beneficiadas, então Rondônia sai na frente nesse Combate ao Bullying
aqui no nosso País e acreditamos sim que Rondônia vai continuar à frente dessa situação aqui entre os 26 Estados do nosso País. Obrigado Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Neidson. Não havendo matérias a serem apreciadas, passamos ao Grande Expediente. Não há Oradores inscritos. Encerrado o Grande Expediente, passamos as Comunicações de Lideranças. Com a palavra o ilustre Deputado Jesuíno Boabaid,
por vinte minutos com aparte, nas Comunicações de Lideranças.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, primeiro cumprimentar em nome de vossa pessoa, os Deputados presentes
neste recinto; a todos os trabalhadores, a todos que se encontram na galeria. Eu queria iniciar hoje a minha fala, quanto à grande celeuma, a grande celeuma que está ocorrendo
na possível privatização da saúde pública do município de Porto Velho. Está tendo muito debates, muitas discussões, o Prefeito alega que conheceu a saúde pública de Goiânia, se eu
não me engano é Goiânia, em outro Estado e agora quer implantar no Município de Porto Velho. Tiveram presentes vários
Vereadores nesse tour que foi feito lá no Estado para conhecer esta saúde, esteve presente também o Tribunal de Contas. Mas, aí eu venho à memória, tivemos o Prefeito Roberto
Sobrinho, tivemos o Prefeito Mauro Nazif, que foi considerado
um dos piores Prefeitos do município de Porto Velho e agora o
Hildon, com a privatização da saúde municipal. Hoje, eu vi
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uma entrevista dele em um canal de televisão, ele falando que
uma das diferenças é que quando a OS, a Organização, sem
fins lucrativos, não sei o que a OS, associação, a OSCIP, o quê
que vai ser; assume, o recurso é encaminhado para este e
essa administradora no caso, essa Instituição, não há necessidade de cumprir o disposto da Lei 8.666. É uma forma ao meu
olhar de haver mais desvio de recurso público; tem que ter
sim ajuste em várias situações, em várias questões. Mas, dizer também que privatizar a saúde vai salvar o Município de
Porto Velho é uma falácia sem tamanho. Nós temos que ajustar também, o Prefeito tem que ajustar a CML, que é o órgão
agora competente para fazer os processos licitatórios, ele tem
que ajustar outras Secretarias, Procuradorias e outras situações para demandar o equilíbrio administrativo. Agora, o que
nós estamos assistindo infelizmente é um descompromisso ou
a falta de compromisso com o povo de Porto Velho. Ele falou
também, eu vou dá um exemplo, com esse desmando que
está acontecendo na Prefeitura de Porto Velho; que iria majorar
a COSIP, que é a iluminação pública, para resolver a situação
do município. Majoraram um valor exorbitante, hoje dobrou a
arrecadação, já tenho ciência disso e não estou vendo a iluminação dos bairros mais periféricos e não cumpre com aquilo
que fala, que era ajustar os valores para, no caso, dá uma
possibilidade daqueles que pagam certa quantia, ou tenha certo
consumo, ter um equilíbrio nas suas contas. Mas, infelizmente
nós estamos assistindo um Prefeito sem palavra, é um prefeito que não tem condições de administrar Porto Velho, que está
deixando a desejar e como eu digo sempre, nada contra a
pessoa do Hildon, ele pode ser um ótimo empresário, mas,
para Prefeito, ele tem que voltar a ser promotor, porque ele é
ruim. Nós temos também diversas vezes, aqui nós já noticiamos a questão da buraqueira que se encontra Porto Velho; a
área central, as áreas que têm asfalto; misericórdia; é uma
situação vergonhosa. Agora iniciou o tal de tapa-buraco que
vai ser agora, iniciou-se aí por esse período; mas a gente vê
só tapa-buraco, a gente não vê um asfalto, a gente não vê,
sabe, uma grande obra. Vai ficar marcado infelizmente a gestão Hildon, como, acredito, espero a Deus, eu torço porque eu
sou de Porto Velho, sou de Rondônia, que não seja das piores.
Mas, tudo leva a crer que ele caminha para deixar um legado,
um legado de como não ser prefeito, de como não administrar
um município. E aqui eu também quero falar a situação do
fechamento dali da Estrada do Belmont, fecharam pelo prazo
de 48 horas. Dois dias antes eu estive lá presente para denunciar a situação da buraqueira que se encontra aquela via. Eu já
tinha acordado; porque aqui está mudando toda hora; já tinha
acordado com o Ezequiel Neiva, Ezequiel Neiva, só dava atenção para o interior, nunca para a Capital, mesmo tendo uma
usina dentro do Bairro Nacional: “vou mandar, Deputado, está
chegando material”. E os municípios lá do interior, peia, parabéns a ele que fez ali um trabalho...
O Sr. Adelino Follador – Um aparte Deputado.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Pode falar Deputado.
O Sr. Adelino Follador – Acho que a Capital pensa que está
trabalhando no interior, e o interior pensa que está na Capital.
Foram trazidas mais de duzentas máquinas do interior para a
Capital e eu acho que não tem serviço em lugar nenhum. Então, é uma decepção! O interior, a minha região, eu posso
falar que está 100% quase que intransitáveis todas as estradas do Estado. Então, isso é balela, esse negócio de falar que
estava fazendo no interior e não fazendo na Capital, é menti-
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ra, não sei onde que fizeram essas estradas, não tem nenhuma estrada, estão quase que todas interrompidas a RO-140
tem a ponte quebrada, está interrompida; a 144 está interrompida, o B-40 está interrompido, aqui na Triunfo, está interrompida, aonde está fazendo no interior? Prometeu que ia fazer aquele revestimento no asfalto de Cacaulândia, não fez;
de Rio Crespo não fez, já foi comprado, diz que foi feita licitação. Então, tem muita balela, muita conversa que o DER está
trabalhando, não está trabalhando em lugar nenhum, se não
tiver aqui na Capital, não está em lugar nenhum. Então, com
certeza esse jogo dizer que está trabalhando lá e cá, só se
tiver lá no Cone Sul que eu não tenho andado muito, porque
aqui para cima, aqui na região de Ji-Paraná, para cá, de Ouro
Preto para cá, é um desastre. Outra coisa, o Prefeito de Porto
Velho, parece que cada vez que pega mais recurso fica pior a
administração; com essas usinas, ele tirou muito recurso do
interior, o pessoal além de aumentar o índice de Porto Velho,
os municípios do interior estão depositando retroativo para ele,
parcelaram retroativo desde quando foi aberta aí a questão
das usinas, isso está dando um prejuízo muito grande para o
Estado todo, está falindo os municípios, principalmente os pequenos do interior, e aqui não muda nada, aqui cada vez a
gente vê a saúde é um desastre, todo mundo reclamando. Eu
fui ali a Jaci-Paraná, o pessoal num desespero, e com certeza
eu só tenho que lhe parabenizar por trazer esse tema aqui,
que vindo mais dinheiro, tinha que melhorar a gestão, e não
melhora, parece que cada vez piora. Então, parabenizar o senhor por esse questionamento, só quis questionar essa questão, dizer que está trabalhando no interior e pensa que está
trabalhando no interior, e os de Porto Velho, pensam que está
trabalhando lá, e os de lá pensam que estão trabalhando aqui,
é só para enganação, obrigado.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, só fazer uma ressalva que
Cerejeiras e o reduto do Ezequiel, eu quero parabenizar que
ele fez asfalto viu, eu estive presente lá praticamente à cidade
inteira está asfaltada, o reduto do Ezequiel, foi bem ajustado.
Então, agora com o novo gestor, salvo engano é Katatal, é
Katatal não é? Eu não sei o nome dele, mas vou, é Katatal. Eu
quero marcar com ele, para verificar, eu vou chamá-lo, inclusive, já foi aprovado na Comissão, foi a Comissão de
Infraestrutura e Transporte, ele vir para explicar o que ele vai
fazer nesses poucos meses a frente aí do DER, mas, infelizmente essas gestões que passaram só deixaram a desejar.
Lembrando que competência, exemplo, das linhas é da
SEMAGRIC Município, e Município de Porto Velho, praticamente 90% dos maquinários estão estragados. Sinceramente Deputado Dr. Neidson, eu fico vendo Deputado, é uma falta de
respeito que não tem tamanho. Inclusive, a Vereadora Ada
Dantas, já fez a denúncia no Tribunal de Contas, para que haja
uma abertura lá de um procedimento para apurar essa conduta, fez quanto à questão do transporte rural também que está
sendo feita uma licitação, mas, parece-me que há uma
irresponsabilidade, eu não sei onde o município vai parar. Mas,
hoje eu vi também, ontem eu falei de uma forma muito tranquila
em um aparte de uma questão que colocou esta Casa em xeque. Primeiro sobre a situação da fala do Senador Ivo Cassol,
todos nós fomos pegos de surpresa quanto esse pacto que foi
falado por ele, que a Assembleia tinha aprovado, que o Governador Confúcio Moura tinha feito um acordo para pagar novamente, ou seja, um acordo que reativava a dívida do BERON,
dívida essa que está suspensa pelo próprio Supremo Tribunal
Federal. Dizer que o Senador, ele deveria analisar a Lei, não
as mensagens que foram encaminhadas por alguém e chegou
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até a mão dele as mensagens, não a lei, a lei publicada, a lei
com alteração, que colocou um dispositivo lá resguardando esta
Casa se houvesse os aditivos nos Termos de Cooperação, ou
seja, nos contratos de refinanciamento por parte das dívidas. E
a própria assessoria do Senador, que, diga-se de passagem,
também é péssima, é ruim, deveria orientá-los que o Senador
votou na Lei Complementar 156, ele votou favorável. Ora, ele
tem participação também na discussão que trata, que era uma
tentativa da União ajudar os Estados e aí publicou falando que
Governo Confúcio era irresponsável, fez a maior polêmica e
colocou também em xeque a Assembleia. Dizer Governador o
senhor tem até certa, eu posso, certa razão, mas, a Assembleia
Legislativa não teve acesso a esses termos aditivos, a essa
documentação que deveria ser encaminhada para esta Casa. E
aqui eu faço novamente o pedido ao Presidente Maurão de
Carvalho, que faça um expediente ao Sr. Governador Daniel
Pereira para ele se manifestar se ele vai manter ou não esses
termos aditivos, mesmo estando fora da lei, não cumprindo o
que está disposto na lei que fora aprovada com o parágrafo
único, que foi assentado por minha pessoa e aprovado pelo
plenário em uma Sessão Itinerante no Município de Pimenta
Bueno. Eu vou cobrar isso, agora já estou finalizando documento e vou pedir uma celeridade para o Governador Daniel se
manifestar. Ele que é doutor, é formado em Direito, tem o conhecimento, é uma pessoa capacitada também no meio jurídico, tem especialidades, acredito em algumas áreas. Eu não
posso acreditar que ele vai manter uma decisão desta estando
fora, descumprindo o que diz a legislação vigente, eu não posso. Já não bastasse o Procurador, Subprocurador Leri, é Leri o
nome dele dá um parecer falando: “olha Governador pode fazer que está certo”. Já não bastasse essa decisão dele, imagina agora o Governador Daniel Pereira que nós estamos aqui
nesse exato momento na tribuna da Assembleia Legislativa
solicitando, são duas situações que ele tem que encaminhar;
primeiro; essa situação do cumprimento dos termos de cooperação estando fora da legislação vigente. Se ele vai manter ou
não, se ele vai revogar ou não. Segundo: que todos os nomeados, inclusive, o Katatal do DER, das Fundações, que foram
aprovadas, se ele não irá encaminhar para esta Casa de Leis
os nomes para serem aprovados também. Eu vou pedir esses
dois expedientes em caráter de urgência. E ai caso seja
descumprido, iremos tomar as medidas necessárias, não sou
contra e não estou contra ao Governador Daniel Pereira, mas,
todavia, é uma Lei vigente deve ser cumprida, deve ser cumprida. E o Governador, Assembleia, Tribunal de Justiça, Ministério Público, Tribunal de Contas, Defensoria Pública estão sempre, devem estar sempre em respeito com a legislação pátria.
É sempre isso que eu venho à tona falando e cobrando. Eu
peço até ao Sr. Secretário se não foi feito dessa Mesa, Secretário Manvailer, que já inicie esse procedimento através da Mesa
Diretora que esse memorando vai chegar, eu já noticiei aqui de
forma verbal o requerimento meu e que o Presidente Maurão
faça encaminhar esse documento. Se não aprovar eu vou fazer contrário, aí vai ser mais constrangimento para o Governador, aí eu vou convocar em uma Sessão Ordinária, que é pior,
todas as fundações, esses diretores, o Procurador Geral para
estarem aqui presentes. Eu vou fazer, eu quero esse negócio o
mais rápido possível, eu quero que ele se manifeste o mais
rápido possível. A Mesa tem que se manifestar, eu fiz semana
passada esse requerimento, e vai passar uma semana e ele
não se manifestou. Isso para mim é incabível, é inaceitável. Se
fosse o contrário, esta Casa tivesse cometendo um ato desses,
certamente já estaria sofrendo as sanções, certamente! No
mais dizer, Deputado Neidson que eu fiquei muito chateado
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com uma situação que ocorreu por parte do Governador Daniel
Pereira com a sua pessoa, eu vi um vídeo, ele indo dentro do
seu Município de Guajará-Mirim, Município este que aqui eu
não estou fazendo defesa por ser do meu partido ou não,
mas, Município este que vem sendo representado de forma
diferenciado por vossa pessoa. Vai lá ao seu Município, não
lhe informa, que eu tenho certeza, anda lá com quem de direito e diz que vai resolver, que vai acontecer. Eu fiquei olhando aquele vídeo, teve pessoas que inclusive, o destrataram de
uma forma assim ríspida, mas, aí eu quero dizer ao Governador: “nós temos um deputado aqui e esse deputado deve ser
respeitado”. E o Sr. Governador Daniel Pereira que foi deputado, deveria no mínimo respeitar o Deputado da região. Como
fosse o Deputado Ezequiel Junior lá de Machadinho d’Oeste,
ele lá em Machadinho andar e nem informar, parece que não
tem nem um parlamentar, pelo menos de uma forma cortês,
de uma forma educada. No seu discurso aqui dizendo que iria
ter harmonia, que iria dá a quem de direito, ou seja, pelo
menos o prestígio, Deputado Dr. Neidson, que o senhor encaminhou não foram mil reais, não foi um milhão de reais, o
senhor encaminhou praticamente todas as suas emendas para
o município de Guajará, o senhor vem defendendo aquela região como eu nunca vi, como eu nunca vi nessas legislaturas
que passaram ali no município de Guajará-Mirim; vem defendendo a Leverger com unhas e dentes lá que é uma obra que
deveria ficar marcada, vem cobrando a situação da manutenção das vias, vem cobrando a saúde pública encaminhando ali
recursos para hospitais, e na região ali de Guajará todinha, aí
vem uma situação dessas, sinceramente é algo que me deixa
muito triste. Eu já sofro direto umas questões, mas, para mim
o que importa dentro da minha concepção não é o que eles
fazem, essas situações aí de levar ou vai a um lugar e nem
me convida, eu não faço muita questão disso não, não faço
porque quem sabe da nossa luta, quem sabe do nosso trabalho, quem sabe das nossas defesas em favor da categoria da
Polícia, do Bombeiro Militar acompanha as redes sociais, acompanha o nosso site, acompanha o nosso trabalho e entende
que nós temos resistência, infelizmente, por alguns oficiais
ainda da Polícia Militar que essa quebra de paradigma entre o
soldado chegar a ser deputado estadual e ter uma autoridade, para eles, para alguns que são oficiais é como ter..., é
praticamente uma violência contra estes, é um ranço muito
ínfimo que eu consigo relevar, o que importa para mim é o
que eu estou falando, o que eu falei e estou cumprindo, estou
cumprindo tudo aquilo que eu falei na época de campanha,
que era defender a categoria de uma forma aguerrida, não só
a categoria como vocês podem assistir. Ontem eu estive lá na
Central de Polícia a qual encaminhei 150 mil reais de recursos
para fazer uma reforma a pedido da Delegada Roseli, a pedido de alguns servidores e está lá acontecendo à obra da reforma da Central de Polícia. Quantos recursos nós encaminhamos, guincho para a Polícia Civil, segurança pública, para
a saúde barco que agora está sendo empenhado esse barco
Floriano Rivas que vai atender o povo ribeirinho do município
de Porto Velho, e segue listas de quanto nós ajudamos tanto
na segurança, na educação. Agora, sinceramente, eu estou
vendo já o Governador Daniel Pereira tomando algumas decisões totalmente errôneas que não pode acontecer, ele tem
que mudar essa postura dele, ele tem que mudar, e aqui o
senhor tem um Deputado que está do seu lado ombreado para
defender as suas prerrogativas e as suas garantias. Agora se
ele quiser fazer já a base dele e deixando os demais Deputados excluídos, vamos tocar o rito, eu ainda não sou oposição
não, não sou oposição, mas, se tiver uma tratativa diferencia-
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da aqui, aí é outro rumo. No mais eu não quero descumprir o
nosso Regimento no nosso tempo, dizer que terça-feira é feriado e quarta-feira aqui haverá o retorno dos trabalhos, fazer o
registro que o Deputado Edson Martins fez uma Sessão para
entrega de títulos na segunda-feira, e inclusive eu nunca imaginei que seria na segunda que poderia ter um ponto facultativo, mas, o Deputado Edson vai fazer entrega de Título Honorífico
na segunda-feira. Bom dia a todos e quarta-feira estaremos à
disposição.
(Às 9 horas e 48 minutos o Sr. Edson Martins
passa a Presidência ao Sr. Ezequiel Junior)
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado Deputado
Jesuíno, parabéns pelo seu pronunciamento. Acatamos o seu
requerimento, Deputado Jesuíno, e determino a Secretaria
Legislativa que atenda a vossa solicitação verbal, requerimento verbal apresentado aqui em plenário.
Ainda nas Comunicações de Lideranças, com a palavra
por 20 minutos, Deputado Aélcio da TV. Enquanto o Deputado
chega à tribuna, quero cumprimentar aqui o jornalista J.Júnior
que está acompanhando os trabalhos nesta Casa de Leis; o
Diretor Administrativo do Instituto de Previdência de
Machadinho, meu amigo competente, ex-vereador, ex-presidente da Câmara, Amauri Vale também que nos honra com
sua presença aqui hoje.
O SR. AÉLCIO DA TV – Bom dia a todos. Eu cumprimento os
nobres colegas em nome do Presidente Deputado Ezequiel
Junior, cumprimentar...
O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, só um momentinho, registrar aqui a presença também do César Follador
nosso parente aqui que está fazendo uma visita aqui na
Assembleia. Só para registrar aqui. Desculpe, aí.
O SR. AÉLCIO DA TV – Cumprimentar a todos os servidores;
a imprensa; a todos que estão na galeria. O que me traz aqui
nesta tribuna é que eu estava no gabinete ouvindo o Deputado
Jesuíno e depois o Deputado Jesuíno acabou, eu nem iria falar.
Mas o Deputado Jesuíno acabou entrando nos assuntos que
me chamou muito a atenção. Já faz alguns dias que eu estou
muito chateado, mas, eu evito vir à tribuna. Acerca de dois
meses mais ou menos, um mês e pouco, o Secretário Municipal da SEMDESTRU, porque acerca de uns seis meses, a SEAS
adquiriu uma academia de terceira idade, dessas academias
ao ar livre, e nós entregamos para a SEMDESTUR para fazer a
entrega, porque foi uma academia com a Emenda Parlamentar que destinei. E depois de uns seis meses eles resolveram
colocar esta academia lá. E, aí, o Secretário entrou em contato conosco, que iria fazer entrega da Academia, e que se a
gente poderia divulgar lá no Bairro, porque eles não tinham
como fazer a divulgação. Aí eu contratei do meu bolso, paguei
um carrinho de som para rodar lá no bairro para fazer a divulgação que haveria a entrega. Mas, a maior surpresa que eu
tive é que quando eu cheguei lá, tinha uma placa lá que era a
Prefeitura que tinha adquirido a academia. A Prefeitura adquiriu a academia e estava entregando para a comunidade. Daqui
a pouco começou a chegar o pessoal da imprensa e todos
tinham recebido o comunicado que era a Prefeitura que tinha
comprado a academia, que era a Prefeitura que estava instalando a academia. E, aí, ficou por isso mesmo. Depois a minha
amiga Cristiane Lopes, Vereadora e apresentadora da BAND,
ela não entendeu nada, ela falou: “mas como que no comuni-
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cado à imprensa está dizendo que foi a Prefeitura que adquiriu, e só agora que eu fiquei sabendo, até o pessoal nosso que
foi lá nem sabia que era uma Emenda Parlamentar”. Eu não
gosto muito de entrar em conflitos, deixei para lá. Mas quando
foi agora em fevereiro, eu venho trabalhando já à quase um
ano para colocar Emendas diretamente nas Escolas Municipais, duas Emendas para construir salas de aulas. O Município
de Porto Velho paga mais de 7 milhões por ano de aluguéis na
Educação, e quando eu fiquei sabendo disso eu procurei o
Secretário de Educação para a gente fazer uma parceria, eu
não queria nada deles. Eu só queria que eles indicassem as
escolas para eu colocar as Emendas para construir as salas de
aulas. E foi a única coisa que a Prefeitura fez, indicou as Escolas que tinham documentação e tal para colocar. E, aí, os recursos, nós trabalhamos com a nossa equipe e os recursos
foram depositados nas contas das Escolas, 725 mil em cinco
escolas; 145 em cada uma, para a construção de três salas de
aulas em cada uma. São 15 novas salas de aulas. E estes
pagamentos chegaram, foram depositados, eu acho a Prefeitura nem sabia, porque o contrato era só nosso com as escolas. E, aí, depois, algumas já estão quase prontas. O Canto do
Uirapuru, estava forrando; a Pingo de Gente lá no Ulisses Guimarães há uma semana eu fui fazer uma matéria lá, já estava
em ponto de cobertura. E eu vi que a que estava mais atrasada era a Escola, da região que mais precisa, que é ali no Planalto, é por causa do Cristal do Calama, a Escola Pé de Murici.
E aí eu sugeri à Prefeitura que a gente fizesse um lançamento,
desse a Ordem de Serviço para valorizar as obras que estavam acontecendo. E, aí, pasmem, senhores! Que a Prefeitura,
eu pedi, ia fazer primeiro só com o Estado, porque todo ano a
gente faz o lançamento com o Governo do Estado, e aí, eu
quero fazer uma ressalva, tanto fiz em 2016, como fizemos
em 2017. Dr. Confúcio Moura, o dinheiro é do Estado, o dinheiro das nossas Emendas é do Estado que a gente coloca. Mas,
ele sempre valorizou esta questão das Emendas, ele sempre
deu o crédito ao Deputado que colocou aquela Emenda. E, aí,
Senhores, eu vou ler para Vossas Excelências, primeiro é o
seguinte: aí eu pedi para fazer a cerimônia, a Prefeitura, o
Cerimonial da Prefeitura perguntou se era Cerimonial do Governo ou da Prefeitura? Eu falei: “não, como a gente vai fazer
o lançamento só das obras da Prefeitura, faça o Cerimonial da
Prefeitura”. O Cerimonial da Prefeitura pediu água mineral, se
a gente tinha como levar água mineral. Nós levamos lá água
mineral para atender lá. Levamos a água mineral. Mas isso
não é nada! Isso não é nada! Agora eu vou ler para Vossas
Excelências o Comunicado, porque uma pessoa da imprensa
recebeu e falou: “eu não acredito que isso seja...?”. Quando
chegou lá que viu a gente falando, só falava de Emenda. O
Governador foi, só falou de Emenda no discurso dele, o Prefeito ficou meio inibido, só falou de emenda e a pessoa recebeu.
Isso aqui foi enviado para todos os veículos, todos os veículos
estavam lá sem a menor noção de que aquele pacote de obras
que a prefeitura estava lançando, se tratava de emendas, que
a Prefeitura não deu nenhum centavo de contrapartidas, foi
colocada direto nos Conselhos Escolares, a Prefeitura, acho
que não estava nem sabendo, por que foi direto para os Conselhos Escolares, não passou pela Prefeitura, não foi feito convênio com a Prefeitura, não foi feito nada com a prefeitura.
Apenas para valorizar a prefeitura, eu convidei a prefeitura
para participar disso. E aí, olha só o convite que a Prefeitura
mandou para os veículos de comunicação. Eu vou ler para vocês
verem, e aí, eu quero fazer uma ressalva, nós fomos participar de uma inauguração do Deputado Lebrão com a sua filha
Lebrinha, lá em São Francisco do Guaporé, Deputado Ezequiel,
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Deputado Léo, Deputado Jesuíno, em cada obra de uma emenda tinha uma faixa do Parlamentar que colocou aquela emenda. Cada obra, mandou fazer uma faixa, todas as emendas ele
valorizou, porque o cara quer continuar recebendo, o cara quer
valorizar quem está ajudando o município dele. Agora, olha o
convite para imprensa que a Prefeitura de Porto Velho mandou, convidando os veículos: “Aviso de pauta. Prefeitura investe mais de meio milhão de construção de novas salas de aulas.
O Prefeito de Porto Velho Hildon Chaves, lança nessa segundafeira dia 23, às 10 horas, um pacote de obras para contemplar
05 escolas municipais, a Solenidade acontecerá na Escola Municipal Fundamental Pé de Murici na Avenida Calama, no Bairro
Planalto, contamos com a presença deste renomado veículo de
comunicação. Data dia 23/04, segunda-feira, às 10 horas. Local: Escola Municipal de Ensino Fundamental Pé de Murici, Avenida Calama, Bairro Planalto. Contatos: Coordenadoria de Comunicação – COMDECOM”. A Prefeitura gastou muito para fazer essa... Nem a água mineral na Solenidade não teve, assim
como nem a divulgação da academia, paguei um carrinho de
som lá uma tarde, lá no bairro Mariana. Então, é lamentável,
eu não gosto desse tipo de conflito; não me importo com isso.
Está no site da prefeitura, na página da Prefeitura. Eu tenho,
também, a página da Prefeitura colocou ontem, afinal de contas, o próprio Prefeito disse que é a primeira obra que está
sendo realizado no governo dele, que ele não conseguiu nem
fazer uma licitação até hoje. A Prefeitura colocou lá no seu
site, na sua página do Facebook, está aqui, olha só que bacana
gente! “Assinamos as ordens de serviços para a construção de
15 novas salas de aulas em cinco escolas da Capital, apesar da
ordem se serviço ter sido anunciada nesta segunda-feira, os
trabalhos já iniciaram há uma semana e tem previsão de 60
dias para terminar. Para se ter uma ideia, a Escola Pé de Murici,
por exemplo, que já atende 520 estudantes, agora irá comportar mais de 600 crianças, quer saber mais sobre este investimento? Acesse, aí tem os bichinhos aqui e depois uma foto da
obra lá. Educação, construção de 15 salas de aulas em cinco
escolas da Capital”.
O Sr. Jesuíno Boabaid – Só um aparte, Deputado. Em nenhum momento cita a emenda sua?
O SR. AÉLCIO DA TV – Em nenhum lugar da face da terra isso
aqui é dinheiro, é proveniente do governo do Estado de emenda parlamentar, nada, isso aqui é a Prefeitura que está fazendo.
O Sr. Léo Moraes – Deputado um aparte também. Gostaria
de colaborar com esse debate, já fazendo registro também do
que tem acontecido rotineiramente por parte da administração
municipal. Nós entregamos diversas emendas para a administração municipal e elas não foram acolhidas, não foi feito o
projeto. Posso citar algumas aqui: a fiação elétrica das duas
UPA’s que está para ter um grande problema, um caso muito
grave, e eles não fizeram. Nós entregamos ultrassonografia
para União Bandeirantes, do mesmo jeito. E, inclusive, falaram
para a Comissão de Líderes que não iam receber por ser de
minha autoria o pedido da emenda parlamentar, o encaminhamento. Ambulância para a Maternidade Municipal, nós fizemos
uma inspeção, uma vistoria e a ambulância que atende a maternidade faz parte do Projeto SAMU e essa ambulância deve
retornar ao local de origem, Deputado Jesuíno, sob pena de
eles perderem o convênio que é com o Governo Federal, se
perder o convênio, o recurso que vai mensalmente também é
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suspenso. Então a ambulância que é velha deve atender ao
SAMU, quando ficaram sabendo também da origem da emenda não elaboraram um projeto. Estamos tentando avançar
mediante Secretaria do Estado para que eles façam a aquisição e entregue tão somente a chave para a administração
municipal. No caso, também, Deputado, de outras emendas,
como os Postos de Identificação para você fazer sua identidade nos locais remotos e distantes, como os nossos distritos,
Extrema, Nova Califórnia, União Bandeirantes, Calama e regiões dos bairros aqui da nossa cidade. Eles também fizeram
convênio no mês 05 de 2017, começaram agora, depois de
um ano já, com um Termo de Cooperação, já com recurso na
conta, fazerem os eventos se realizarem. É uma emenda nossa, nós sequer ficamos sabendo da realização do evento. Isto
é, é muito bom fazer mágica com a cartola dos outros. É o
que a gente observa, não tem atividade, não tem trabalho,
sequer consegue licitar na administração municipal. E o senhor bem disse um exemplo claro, água mineral, que não se
consegue fazer um Cerimonial, imagina o transporte escolar,
onde a criançada tem sido prejudicada dia a dia. Imagina essas questões mais complexas, como aquisição de medicamentos, que se o Estado não ajudar, não tem. A gente está vivendo um colapso da administração municipal. Sob a batuta do
grande regente Prefeito Municipal, que pensa que está sempre acima do bem e do mal. Ele é uma pessoa assim como
nós, e deve ouvir os clamores. E outra, dentro de uma política
de governo, dentro do que ele tange como prioridade, ele
está sucateando a saúde do município, esfacelando, acabando com o atendimento básico com o Programa de Saúde da
Família, com os postos de saúde, com as UPA’s, com as Policlínicas, com um motivo muito claro, ele quer entregar para a
iniciativa privada, quer terceirizar. E sabe-se lá para quem
que o futuro com certeza vai dizer o que houve nessas
terceirizações, nessas OSS, nessas terceirizações, que hoje
eu entendo que é perniciosa, é prejudicial, é maléfica, porque
não teve debate. Teve sim debate com a alta cúpula, com o
alto cacicado, ou mais do que isso, os grandes políticos do
bico grosso, que vem do tucanato, que já tem em sua regra
prejudicar servidores públicos, não somente em Porto Velho,
me parece que é um dogma, é um mantra que tende a acabar
com os servidores públicos da nossa Capital. E lógico que é o
que mais me importa, prejudicar o atendimento básico aonde
vai, na Policlínica José Adelino não tem bandagem, não tem
como fazer curativo em quem está enfermo. Não tem Dipirona,
não tem triagem, não tem médico, não tem atendimento domiciliar. Não tem nada! Eles querem entregar para o capital e,
me parece, para os seus próximos. E aí é bom que os órgãos
de controle e os órgãos de fiscalização estejam bem atentos,
como sempre estiveram em relação ao comportamento da
administração municipal. Lamentável o que está acontecendo
em Porto Velho!
O SR. AÉLCIO DA TV – A situação é tão grave nessa área,
Deputado Léo, que o ano passado, nós todos tivemos problema, quando chegou ao final do ano, dos cancelamentos dos
empenhos para reempenhar de novo. E meus empenhos foram cancelados 766 mil reais. O que eu fiz? Eu dei sequência
nesses empenhos este ano, com as emendas de 2018. Peguei
todo aquele volume, Deputado Léo; que ficou 766 mil,
direcionamos para SESAU para adquirir medicamento para as
UPA’s e Postos de Saúde de Porto Velho, que vai ser entregue
nos próximos dias. Quase 800 mil reais, porque eu sei a calamidade que está nas UPA’s, na maternidade e nos Postos de
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Saúde. Nos próximos dias serão quase 800 mil reais que a
SESAU está adquirindo, a SESAU está adquirindo de material
básico, de coisa que não tem, como esparadrapo, como
Dipirona, coisas simples. As coisas que mais se usa no dia a
dia, para entregar nas UPA’s, nos Postos de Saúde, na Maternidade de Porto Velho. Além disso, nos próximos dias, nós
vamos entregar também, nem passa pela Prefeitura, mas daqui a pouco foi a Prefeitura que fez, nós vamos entregar, emenda do ano passado, uma ambulância para o SAMU, que foi das
emendas de 2017, uma ambulância no valor de 157 mil reais
será entregue nos próximos dias para o SAMU. Mas, a gente
já sabe que mais uma vez vai ser a Prefeitura que vai adquirir,
assim como os medicamentos, na hora que a gente for entregar. Não vão ter nem convênio com a Prefeitura porque será
entregue direto pela Secretaria de Saúde, mas, infelizmente,
a gente está muito decepcionado com esta ingratidão da administração municipal. Não existe outra palavra, você pegar
um recurso que pode colocar em qualquer lugar, eu sempre
coloquei nas escolas estaduais. O ano passado nós construímos em 15 escolas de Porto Velho, foram 09 auditórios, foi
ampliação de refeitórios, construção de refeitório, uma série
de coisas que nós fizemos, construção de salas de aula. No
outro ano a gente tinha construído já 15 salas de aula nas
escolas estaduais. Somos pioneiros na entrega de recursos
diretamente nos Conselhos Estaduais. Agora somos pioneiros
novamente, colocando o recurso direto nos Conselhos Municipais, colocando em Porto Velho. E aí alguém vem dizer que é a
Prefeitura que está fazendo, é o dinheiro da Prefeitura, o lançamento das obras. A Prefeitura investindo mais de meio milhão, ele não sabia nem o valor, falou mais ou menos meio
milhão porque não sabia. Dessas emendas, tinham três emendas, apenas, que foi mandado para a Prefeitura, porque além
dessas cinco da construção coloquei mais três, uma para Viveiro das Letras, a Biblioteca lá da Zona Sul; um para Escola
de Música Som da Leste; uma para Escola de Música, a Biblioteca Francisco Meirelles, apenas essas três pequenas emendas foram colocadas direto na Secretaria de Educação do Município. Uma para aquisição de central de ar lá para Som da
Leste, aquisição de computadores lá para Biblioteca Viveiro
das Letras e aquisição de equipamento de sonorização aqui da
Biblioteca Francisco Meirelles, mas, é lamentável e eu queria,
só estou aqui para fazer esse registro da decepção e da tristeza de ver a ingratidão da Prefeitura Municipal. Muito obrigado
a todos.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Muito obrigado Deputado Aélcio, parabéns pelo vosso pronunciamento e pelo trabalho aqui em prol da população de Porto Velho.
Quero aqui em nome da Mesa e em nome desta Casa
cumprimentar vários Vereadores que estão hoje em visita a
Assembleia Legislativa, estão aqui acompanhando o nosso trabalho Vereador Nilvo Leal, da Câmara Municipal de Andreazza,
seja bem-vindo; Vereador Jânio Jaqueira, também lá de
Andreazza; Vereador Joel Moura, Presidente da Câmara de
Andreazza, seja bem-vindo. O Prefeito de Andreazza, Arnaldo
Strellow, também seja bem-vindo; Vereador Alfredo Laurent,
da Câmara Municipal de Andreazza; Vereador Mauro Jesuíno,
xará do nosso Deputado aqui, Mauro Jesuíno, Câmara Municipal de Andreazza; também Vereador Levi Gomes, também de
Andreazza; Vereador Zezinho da Estrela, Presidente da Câmara Municipal de Presidente Médici, seja bem-vindo; também o
Vereador Antônio da Máquina, de Presidente Médici; sejam
bem-vindos a esta Casa de Leis.
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Encerrada as Comunicações de Lideranças passamos
as Comunicações Parlamentares. Não há Oradores inscritos,
E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, antes de encerrar a presente Sessão, como não tivemos, Secretário Legislativo, nenhuma matéria apreciada, então, não teremos Extraordinária.
Então, declaro encerrada a presente Sessão e convoco
Sessão Ordinária para o dia 02 de maio, no horário regimental, às 15 horas e comunico realização de Sessão Solene de
autoria do Deputado Jesuíno Boabaid, amanhã dia 26, às
15h30min para entrega de Medalha de Mérito Legislativo.
Está encerrada esta Sessão.
(Encerra esta Sessão às 10 horas e 10 minutos).

ADVOCACIA GERAL
Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO: Nº. 008/AG/ALE/2016
Processo Administrativo nº nº14394/2015-55
Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada: PUBLICENTER INFORMATICA COMÉRCIO LTDA.
DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
prorrogação do Contrato n. 08/2016, referente à locação de
01 (um) software para Administração de Recursos Humanos e
Pagamento envolvendo a instalação, configuração, atualização de versões, transferência de conhecimento (treinamento)
e suporte técnico, com a finalidade de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do Estado, conforme
especificações técnicas e condições minuciosamente
estabelecidas no contrato.
DO PRAZO: O prazo de PRORROGAÇÃO do presente termo
aditivo é de 12 (doze) meses, a contar de 10 de maio de 2018,
com término em 09 de maio de 2019.
DO VALOR: O valor global do presente instrumento para cobertura do período mencionado em cláusula anterior
corresponde ao importe de R$ 106.126,56 (cento e seis mil
cento e vinte e seis reais e cinquenta e seis centavos).

Parágrafo primeiro. Para atender o presente TERMO ADITIVO,
no período de 10 de maio a 31 de dezembro, foi autorizada
despesa no valor correspondente à R$ 68.392,67 (sessenta e
oito mil trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete
centavos) conforme Nota de Empenho 2018NE00523 de 26/
03/2018 (fls. 1021).
Parágrafo segundo. Por ocasião do exercício financeiro seguinte
poderá haver posterior complementação de empenho em relação à despesa autorizada na cobertura correspondente ao
restante dos 12 (doze) meses do período contratado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
do presente Termo Aditivo, correrão à conta da seguinte pro-
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gramação: Fonte – 0100000000 - Evento – 400091 / UO – 1001Programa de Trabalho – 01122102020620000 - Elemento de
Despesas – 339039 Nota de Empenho - 2018NE00523 de 26/
03/2018, no valor de R$ R$ 68.392,67 (sessenta e oito mil
trezentos e noventa e dois reais e sessenta e sete centavos).
Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes aditantes e
com visto do Senhor Advogado Geral Adjunto desta Casa
Legislativa, e registrado às fls. 09 do Livro de Registro de Termos Aditivos do ano de 2018 da Advocacia Geral.
Porto Velho, 04 de abril de 2018.
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Deputado Mauro de Carvalho
Presidente
Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral
Contratada: Publicenter Informatica Comércio E Locação Ltda
Kleiber Gomes Junqueira
Representante Legal
Porto Velho, 04 de abril de 2018.
Visto:
Whanderley da Silva Costa
Advogado-Geral Adjunto
Extrato SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO: Nº.10/AG/ALE/2016
Processo Administrativo nº nº14394/2015-55
Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada: PUBLICENTER INFORMÁTICA COMÉRCIO LTDA
DO OBJETO: O presente TERMO ADITIVO tem por objeto a
prorrogação do Contrato n. 010/2016, referente à locação de 1
(um) software para o controle de Almoxarifado e 01 (um)
software para controle de patrimônio, envolvendo a instalação, configuração, atualização de versões, transferência de
conhecimento (treinamento) e suporte técnico, com a finalidade de atender as necessidades da Assembleia Legislativa do
Estado, conforme especificações técnicas e condições minuciosamente descritas no Anexos do Edital de Pregão eletrônico
nº 001/2016/ALE/RO, partes integrantes e inseparáveis do mesmo, que constituem o processo nº 14393/2015-55.
DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente TERMO ADITIVO
o prazo de prorrogação de 12 (doze) meses, a contar de 09 de
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abril de 2018, ultimando-se em 08 de abril de 2019, conforme
autorização do Secretário Geral e Presidente às fls.1237.
DO VALOR: O valor global do presente instrumento para a
cobertura do período mencionado em cláusula anterior
corresponde ao importe de R$ 127.992,00 (cento e vinte sete
mil e novecentos e noventa e dois reias).

Parágrafo primeiro: para atender ao presente TERMO
ADITIVO, no período de 09 de abril a 31 de dezembro de 2018,
foi autorizada despesa no valor correspondente à R$ 93.149,73
(noventa e três mil cento e quarenta e nove reais e setenta e
três centavos), conforme Nota de Empenho nº. 2018NE00524
de 26/03/2018.
Parágrafo segundo: Por ocasião do exercício financeiro seguinte poderá haver posterior complementação de empenho
em relação à despesa autorizada na cobertura correspondente ao restante dos 12 (doze) meses do período contratado.
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
do presente TERMO ADITIVO correrão à conta da seguinte
Programação: Evento 400091 - UO 1001 - Programa de Trabalho 01122102020620000 - Natureza de Despesa 339039 Fonte de Recurso 0100000000 - Nota de Empenho nº.
2018NE00524 de 26/03/2018 no valor de R$ 93.149,73 , correspondente a 09/abril à dezembro de 2018.
Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, segue devidamente assinado pelas partes aditantes
e com visto do Senhor Advogado Geral Adjunto desta ALE/RO
e registrado às fls. 08 do Livro de Registro de Termos Aditivos
do ano de 2018.
Porto Velho, 04 de abril de 2018.
Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Deputado Mauro de Carvalho
Presidente
Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral
Contratada: Publicenter Informatica Comércio e Locação Ltda
Kleiber Gomes Junqueira
Representante Legal
Porto Velho, 04 de abril de 2018.
Visto:
Whanderley da Silva Costa
Advogado-Geral Adjunto
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SUP. DE RECURSOS HUMANOS
ATO Nº1117/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
ALINE INACIO DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-22,
no Departamento de Cerimonial, a contar de 02 de maio de
2018.

7 DE MAIO DE 2018

ATO Nº0793/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do ANTONIO CARLOS
GOMES DE SOUZA, matrícula 100009656, Coordenador Fiscal
para código DGS-6, da Divisão de Investigação, Informação e
Controle Operacional, do Departamento Legislativo, a contar
de 23 de março de 2018.
Porto Velho, 29 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Porto Velho, 02 de maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1054/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0927/2018-SRH/P/ALE

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

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

ALTERAR

ALTERAR

A referência Cargo em Comissão da servidora AMANDA OLIVEIRA LIMA, matrícula 200161761, Assistente Técnico, código AST-23, do Departamento Legislativo, contar de 02 de abril
de 2018.

O Cargo em Comissão do servidor BRUNO DOS SANTOS CUNHA, matrícula 200164075, para Assessor Técnico, da Divisão
de Execução Orçamentária, do Departamento de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, contar de 02 de abril de
2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Porto Velho, 09 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1116/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1091/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR

ALTERAR

ANDRESSA RIBEIRO DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST22, no Gabinete do Superintendente de Recursos Humanos, a
contar de 02 de maio de 2018.

A referência Cargo em Comissão do servidor CARLOS ODILON
GOMES ASCENÇO, matrícula 200162665, Assessor Técnico,
para código AT-22, da Divisão de Transporte, do Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0965/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0830/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR

ALTERAR

CLILDEMAR FERNANDES PEREZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, no Gabinete do Deputado Dr, Neidson, a contar
de 02 de abril de 2018.

O Cargo em Comissão da servidora DULCINIRA PEREIRA DE
SOUZA, matrícula 200161732, para Assistente Técnico, código AST-21, e relotar no Departamento Médico, contar de 02
de abril de 2018.

Porto Velho, 12 de abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0964/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0855/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR

NOMEAR

DANIELI DE OLIVEIRA RAMOS, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-21,
no Gabinete do Deputado Dr, Neidson, a contar de 02 de abril
de 2018.

ELIANE APARECIDA WIONCZAK GONÇALVES, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabinete do Deputado Edson
Martins, a contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 12 de abril de 2018.

Porto Velho, 03 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1089/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0933/2018-SRH/P/ALE

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

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

ALTERAR

NOMEAR

A referência Cargo em Comissão do servidor DJALMA NUNES
LIMA, matrícula 100000216, Assistente Técnico, para código
AST-25, do Gabinete da Presidência, contar de 02 de abril de
2018.

ERANILDO COSTA LUNA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27, na Divisão de Mídia Eletrônica, do Departamento de Comunicação
Social, a contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

Porto Velho, 10 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0956/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR
ESTER MELATO SECUNDO, do Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-28, do Gabinete da
Deputada Rosangela Donadon, a partir de 30 de abril de 2018.
Porto Velho, 11 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0846/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
GELSON BERNARDO DAS NEVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Saulo Moreira, a contar de
02 de abril de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0897/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

Pág. 1251

termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A lotação do servidor ISRAEL MACIEL DE SOUZA, matricula 200163950, Assistente Parlamentar, para o Gabinete da 4ª Secretaria - Deputada Rosangela Donadon, contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 11 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1072/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
JESSICA VALENTIM MORAIS CAMPOS, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
AT-30, na Divisão de Arte e Criação, do Departamento de
Infraestrutura e Operacional, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0976/2018-SRH/P/ALE

Porto Velho, 03 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

7 DE MAIO DE 2018

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
JHEFFERSON AZEVEDO DOS SANTOS, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon, a
contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 13 de abril de 2018.

IRENE HIDEKO NAKA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, no Gabinete
da Comissão Permanente de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 05 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0955/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0858/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
JOSE CORREA DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-14, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de
02 de abril de 2018.
Porto Velho, 03 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0791/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A referência do Cargo em Comissão do JOSE JORGE TAVARES
PACHECO, matrícula 200162656, para o código DGS-6, do
Gabinete do Ouvidor Chefe, da Ouvidoria Administrativa, a contar
de 23 de março de 2018.
Porto Velho, 29 de março de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
Presidente
MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto

7 DE MAIO DE 2018
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Elaboração de Termo de Referência, código DGS-3, do Gabinete do Secretário Administrativo, contar de 02 de abril de
2018.
Porto Velho, 16 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1067/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
KATIA MARIA DA SILVA JUSTINIANO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código
AST-14, no Departamento Médico, a contar de 02 de abril de
2018.
Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0879/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0959/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

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

ALTERAR

ALTERAR

A referência do Cargo em Comissão do Servidor JURANDIR
NUNES CAFE, matrícula 200163207, Assistente Técnico, para
código AST-13, do Gabinete da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e Assistência Social, a contar de 02 de abril de
2018.

O Cargo em Comissão da servidora KELI DE OLIVEIRA AFONSO, matrícula 200164333, para Assistente Técnico, e relotar
no Gabinete da Comissão Permanente de Educação e Cultura,
contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 12 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Porto Velho, 05 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1082/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1004/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

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

ALTERAR

NOMEAR

O Cargo em Comissão da servidora KARINY FERREIRA LISBOA DA SILVA, matrícula 200161701, para Chefe de Divisão

KELLY CAROLINE PINHEIRO MACEDO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código
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AT-14, na Divisão de Execução Orçamentária, do Departamento de Planejamento e Acompanhamento Orçamentário, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Pág. 1253

no Gabinete do Superintendente de Logística, a contar de 02
de maio de 2018.
Porto Velho, 02 de maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1056/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº1068/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

7 DE MAIO DE 2018

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

ALTERAR

KENNY BARBARA DE OLIVEIRA SANTOS, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, na Divisão de Projetos e Orçamentos de Obras,
do Departamento Administrativo de Obras, a contar de 02 de
abril de 2018.

A referência Cargo em Comissão do servidor LEANDRO
FERREIRA DA ROCHA, matrícula 200164185, Assistente Técnico, código AST-27, do Departamento de Cerimonial, contar
de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0970/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0857/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

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

NOMEAR
KLISAYNARA MARQUES DO NASCIMENTO, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 03 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

LUANNA OLIVEIRA DA MATA DE DEUS, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a
contar de 13 de abril de 2018.
Porto Velho, 12 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1119/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0975/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR

ALTERAR

LAUDY SIMOES DA SILVA NETA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-23,

O Cargo em Comissão do servidor LUCAS DA SILVA SOUZA,
matrícula 200164427, para Assessor Especial de Gabinete, có-
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digo DGS-3, e relotar no Gabinete da Deputada Rosangela
Donadon, contar de 02 de abril de 2018.

AT-26, e relotar na Divisão de Áudio e Vídeo, no Departamento de Radio e TV, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 13 de abril de 2018.

Porto Velho, 16 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1017/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0834/2018-SRH/P/ALE

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

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

ALTERAR

ALTERAR

A lotação do servidor LUCIVALDO EVANGELISTA DE SOUZA
JUNIOR, matricula 200164376, Assessor Técnico, para Divisão
de Biblioteca, da Diretoria Administrativa, Escola do Legislativo,
a contar de 02 de abril de 2018.

O Cargo em Comissão da servidora MAGNA APARECIDA
BARBOSA, matrícula 200161073, para Assessor Especial da
Ouvidoria, código DGS-3, e relotar no Gabinete do Ouvidor
Chefe, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ATO Nº0818/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0935/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR

A lotação do servidor LUIZ ALVES PEREIRA JUNIOR, matricula 200161126, Assessor Técnico, para Divisão de Fotografia,
do Departamento de Comunicação Social, contar de 02 de abril
de 2018.

MARIA KENEDY RODRIGUES, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-27,
no Gabinete da Presidência, a contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 10 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1008/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0971/2018-SRH/P/ALE

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

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

ALTERAR

NOMEAR

O Cargo em Comissão da servidora LUSANGELA FRANÇA DOS
SANTOS, matrícula 200164420, para Assessor Técnico, código

MIRIAN RODRIGUES PEDROSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-11, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar
de 13 de abril de 2018.

ASP-11, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de
02 de abril de 2018.

Porto Velho, 12 de abril de 2018.

Porto Velho, 03 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1066/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0866/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR
NILCELENE RIBEIRO DE CARVALHO GUEDES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-27, na Divisão de Áudio e Vídeo, do Departamento de
Radio e TV, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0943/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
O Cargo em Comissão do servidor OSVALDO RODRIGUES DE
SOUZA, matrícula 200164403, para Assistente Especial de
Gabinete, código DGS-9, do Gabinete do Deputado Laerte Gomes, contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

RAFAELA MONTEIRO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST11, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 02
de abril de 2018.
Porto Velho, 04 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0797/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da Presidência, a contar de 02 de abril de 2018.
Nome
RAY CAVALCANTE SOUZA
GILMARCOS CARVALHO

Matricula
200161060
200164288

Porto Velho, 02 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0856/2018-SRH/P/ALE

ATO Nº0973/2018-SRH/P/ALE

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

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

NOMEAR

NOMEAR

POLIANA LILIAN DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código

REGIA CRISTINA ARAUJO LIMA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
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11, no Gabinete da Comissão Permanente de Habitação e Assuntos Municipais, a contar de 13 de abril de 2018.

da, código DGS-3, do Departamento de Comunicação Social, a
partir de 30 de março de 2018.

Porto Velho, 12 de abril de 2018.

Porto Velho, 29 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0848/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
RENAN WAGNER RAMOS GONÇALVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Saulo Moreira, a contar de
02 de abril de 2018.
Porto Velho, 03 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1061/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
RIZIA TAVARES MENDES FLORENCIO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Secretária de Apoio, código
DGS-9, no Gabinete do Ouvidor Chefe, da Ouvidoria Administrativa, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0795/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
EXONERAR
RONALDO AFONSO DO AMARAL, do Cargo de Provimento
em Comissão de Chefe de Divisão de Publicidade e Propagan-

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente
MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto
ATO Nº0944/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
SILENE BARRETO MARQUES DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0972/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
SILVANIA DIAS CAMARGO, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP11, no Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 13
de abril de 2018.
Porto Velho, 12 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1060/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
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NOMEAR

NOMEAR

SLANNY MAGNO COSTA SARAIVA NOBRE, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, no Departamento de Infraestrutura e Suporte
Operacional, da Superintendência de Tecnologia da Informação, a contar de 02 de abril de 2018.

VITOR ROGERIO SIMOES PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Dr, Neidson, a contar de 02
de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0934/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
NOMEAR
SUZIANE FERREIRA DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-27,
no Departamento Médico, a contar de 02 de abril de 2018.
Porto Velho, 10 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0880/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
ALTERAR
A Lotação do servidor VEIMAR ZEBALLOS DE SOUZA, matrícula 200164331, Assistente Técnico, para o Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon, contar de 02 de abril de
2018.
Porto Velho, 05 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0966/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

Porto Velho, 12 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1103/2018-SRH/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:
CONCEDER
Afastamento remunerado a servidora ELIANA CELESTE PRATA COSTA, matricula nº 100006917, Cargo de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, lotada na Escola do Legislativo, até a homologação de sua Aposentadoria nos termos do Art.13, da Lei
Complementar nº 1068/2002 e Processo nº 00004827/201812.
Este Ato entra em vigor na data da sua publicação.
Porto Velho, 26 de abril de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 232/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Libras para
Atendimento ao Público, no município de Jaru - RO, conforme
Processo nº. 00006621/2018-40.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200161695
Danilo Ramos da Rocha
Coord. de Prog. Pedag
Dirt.Pedag. da Esc. do Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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RESOLVE

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

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oficina de
Fotografia, no município de Cacoal - RO, conforme Processo
nº. 00006628/2018-48.

RESOLVE

Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Líder CoachLiderando com Excelência, Alta Performance e Entrega de Resultados, no município de Machadinho do Oeste - RO, conforme Processo nº. 00006634/2018-55.

Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200164234
Janilson Clenio Pereira Santos
Assistente Técnico
Divisão de Biblioteca

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 234/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória no
Serviço Público, no município de Ariquemes - RO, conforme
Processo nº. 0006622/2018-41.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

100010455
Francisco Tavares de Melo
Assessor Técnico
Diret. Adm. da Esc. do Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 235/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

100002733
Marcos Antonio Grutzmacher
Jornalista
Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 236/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Qualidade
do Atendimento no Serviço Público, no município de Parecis RO, conforme Processo nº. 00006631/2018-51.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163785
Marcia Cristina V. Sales
Coord. de Pr. Pedag
Dir. Pedag. da Esc. do Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 237/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.
RESOLVE
Conceder 06 (seis) diárias no período de 06 a 11/05/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Administração de Finanças Pessoais-Introdução, no município de
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Brasilândia D’Oeste - RO, conforme Processo nº. 00006625/
2018-45.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

100019572
Iarlei de Jesus Ribeiro
Auxiliar Administrativo
Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 238/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 03 (três) diárias no período de 04 a 06/05/2018, ao
servidor relacionado que irá realizar serviços de motorista conduzindo o veículo oficial que transportará o Senhor presidente
e servidores desta Casa de Leis, ao Município de Ariquemes RO, conforme Processo nº.00006688/2018-17.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163186
Olivio Gilberto Persch
Assistente Técnico
Gab. da Presidência

Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 239/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 03 (três) diárias no período de 04 a 06/05/2018, aos
servidores relacionados, conforme Processo nº. 00006688/
2018-17.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163596
Alberto Andrade do Nascimento
Assistente Técnico
Div de Inv, Inf. e C. Opracional
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200164343
Erickson Tyller A. de Goveia
Asses. Militar Esp.
Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 240/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 03 (três) diárias no período de 04 a 06/05/2018, ao
servidor relacionado que irá realizar serviços jornalísticos para
a presidência deste Poder Legislativo, no Município de Ariquemes
- RO, conforme Processo nº.00006688/2018-17.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200164543
Eranildo Costa Luna
Assessor Técnico
Divisão de Mídia Eletrônica

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

7 DE MAIO DE 2018

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 241/2018-SRH/D/P/ALE
O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
RESOLVE
Conceder 03 (três) diárias no período de 04 a 06/05/2018, ao
servidor relacionado que irá realizar serviços Fotográficos para
a presidência deste Poder Legislativo, no Município de Ariquemes
- RO, conforme Processo nº.00006688/2018-17.
Matricula:
Nome:
Cargo:
Lotação:

200163696
Gilmar De Jesus Santos
Assistente Técnico
Divisão de fotografia

Porto Velho - RO, 04 de Maio de 2018.
MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

ARILDO LOPES DA SILVA
SECRETÁRIO GERAL
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