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S U M Á R I O

TAQUIGRAFIA

ATA DA SESSÃO SOLENE DE POSSE DO SENHOR
GOVERNADOR DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 01 de janeiro de 2019

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1° Secretário

(Às 09 horas e 10 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e senhores, bom dia. À Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia Deputado Maurão de Carvalho. Convidamos para
compor a Mesa, o Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual
Lebrão, 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Governador Daniel Pereira, que ora deixa o cargo;
Excelentíssimo Senhor Desembargador Renato Martins
Mimessi, Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Dr. Edmilson José de Matos
Fonseca, Procurador de Justiça, representando o Ministério
Público do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor General
de Brigada José Eduardo Leal, Comandante da 17ª Brigada de

Infantaria de Selva; Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson
de Souza Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Juiz Clênio Amorim, membro
do Tribunal Regional Eleitoral, no exercício da Presidência
daquela Corte; Excelentíssimo Senhor Dr. Marcus Edson Lima,
Defensor Público Geral da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia. Os atuais deputados, convidamos para ocuparem
seus lugares aqui no plenário da Assembleia Legislativa.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Invocando
a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a Sessão Solene da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa para posse do Excelentíssimo Senhor Governador e
Vice-Governador do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Resolução nº 405/2018 que transfere a sede da Assembleia
Legislativa.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – RESOLUÇÃO Nº 405/2018,
DE 16 DE OUTUBRO DE 2018. Transfere a Sede do Poder
Legislativo para realização da Sessão de Posse do Governador
e Vice-Governador do Estado e das Sessões Preparatórias da
10ª Legislatura.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica transferida a Sede do Poder Legislativo:
I - no dia 1º de janeiro de 2019, para as dependências

do Teatro Estadual Palácio das Artes de Rondônia, localizado
na Avenida Presidente Dutra, nº 4183, Bairro Olaria, no
Município de Porto Velho, para a realização da Sessão de Posse
de Suas Excelências o Governador e Vice-Governador do
Estado; e

II - no 1º dia de fevereiro de 2019, para as dependências
da Casa de Eventos Talismã 21, localizada na Avenida Mamoré,
nº 530, Bairro Três Marias, no Município de Porto Velho, para a
realização das Sessões Preparatórias da 10ª Legislatura.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.

Assembleia Legislativa, 16 de outubro de 2018.

Deputado Maurão de Carvalho
Presidente – ALE/RO
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido a
todos para ficar de pé e receber o Governador e Vice-Governador
eleitos e diplomados pelo Tribunal Regional Eleitoral - TRE.
Solicito aos Senhores Deputados Edson Martins e Luizinho
Goebel que acompanhem Suas Excelências o Senhor
Governador e Vice-Governador até a mesa.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Senhoras e Senhores, peço que continuem de pé e, sob os
acordes da Banda de Música da Polícia Militar do Estado de
Rondônia, convidamos a todos para cantarmos o Hino Nacional.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito que
o Mestre de Cerimônias registre a presença das pessoas,
demais autoridades que estão nesta Sessão Solene.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Excelentíssimo Senhor Presidente Maurão de Carvalho,
registramos e agradecemos a presença do Excelentíssimo
Senhor Juraci Jorge da Silva, Procurador-Geral do Estado; Dr.
Elton Assis, Presidente da OAB; Conselheiro Valdivino Crispim,
Vice-Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Desembargador Gilberto Barbosa; Dra.
Lia Maria Lopes, Diretora Geral do Tribunal Regional Eleitoral;
Senhor Gilberto Batista, Superintendente da FIERO;
Excelentíssimo Senhor Carlos Paraguassu, Superintendente do
IBAMA; Senhor Carlos Alberto Canosa, Gerente Regional do
SIPAM; Promotor de Justiça Aluildo de Oliveira Leite, Chefe de
Gabinete da Procuradoria Geral de Justiça; Senhor Erasmo
Tenório da Silva, Superintendente Regional do INCRA; Senhor
Júlio Gasparelo, Vice-Presidente da Fecomércio; Dra. Janilene
Vasconcelos de Melo, ex-governadora do Estado de Rondônia
e seu esposo Excelentíssimo Senhor José Gomes de Melo,
Conselheiro do Tribunal de Contas do Estado; Excelentíssimo
Senhor Coronel Mauro Ronaldo Flores Correa, Comandante
Geral da Polícia Militar de Rondônia; Sr. Coronel PM Alexandre
Almeida, Corregedor Geral da Polícia Militar; Carlos Grot,
Procurador de Justiça, Presidente da Associação do Ministério
Público; Pastor Joel Holder, Igreja Evangélica Assembleia de
Deus; Senhor José Carlos Fosqueira, Superintendente Estadual
dos Correios; Tenente-Coronel de Exército Moraes, Comandante
do 5º BEC; Sra. Silvia Cristina, Vereadora em Ji-Paraná;
Professor Doutor Marcelo Vergotti, Magnífico Vice-Reitor, no
exercício da Reitoria da Fundação Universidade Federal de
Rondônia; Senhor Arildo Lopes, Secretário Geral da Assembleia
Legislativa; Senhor Wilson Alves de Souza Filho, Gerente
Regional, representando a Caixa Econômica Federal; Rodinei
Paes, Superintendente da SEJUCEL; Excelentíssimos Senhores
Prefeitos, Vice-Prefeitos e Vereadores dos municípios do Estado
de Rondônia; Senhor Aldino Brasil, Grão-Mestre da GLOMARON;
Valber Gama, Grande Mestre Estadual, representando o Grande
Conselho da Ordem DeMolay; alunos do Colégio Tiradentes da
Polícia Militar do Estado de Rondônia; Banda de Música da Polícia
Militar do Estado de Rondônia; Senhor Luiz Fernando Martins,
representando a Prefeitura do Município de Porto Velho; Dr.
Carlos Eduardo, Diretor Geral do Hospital João Paulo II;
Excelentíssimo Senhor Coronel BM Demargli da Costa Farias,
Comandante Geral do Corpo de Bombeiros Militar do Estado de
Rondônia e seu Sub-Comandante Geral Coronel Gregório; Dr.
Renato Condelli, Procurador do Estado de Rondônia; Senhora
Benedita Aparecida de Oliveira, Secretária Adjunta do DETRAN;

Senhor Wilson Evaristo, Superintendente do Banco da Amazônia
– BASA; Senhor Valterlins Garcia, Presidente do Instituto de
Pesos e Medidas – IPEM; Dra. Valkyria Manfroi, Delegada Geral
da Polícia Civil do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Francisco Sobrinho, Vice-Presidente da EMATER/Rondônia;
Senhor Coronel Ênedy Dias de Araújo, Assessor Militar junto a
Assembleia Legislativa; Dra. Kerley Alcântara, Titular da Vara
de Execuções e Penas Alternativas; Senhora Universa Lagos,
Diretora de Previdência do IPERON; Sra. Joana Joanora,
Presidente da Câmara de Dirigentes Lojistas de Porto Velho;
Senhor Coronel Rildo José Flores, Subcomandante Geral da
Polícia Militar do Estado de Rondônia; Coronel Figueiroa, Chefe
da Casa Militar do Governo do Estado, que ora também deixa
o cargo; Senhor Manoel Serra, Presidente do Banco do Povo;
Senhor André Moreira, Presidente do CDL do Município de Ji-
Paraná; Dr. Celso Ceccatto, Advogado Geral da Assembleia
Legislativa; Francisco Lopes Neto, Controlador Geral do Estado;
Senhor Márcio Rogério Gabriel, Superintendente da SUPEL;
Irgo Mendonça, Coordenador Geral do Ministério da Saúde;
Senhor Eurípedes Miranda Botelho, Chefe da Casa Civil, que
ora deixa o cargo; Senhor Antônio Luiz Campanari, Diretor
Geral da TV Rondônia; de uma forma geral as senhoras e os
senhores, e todos os Secretários de Estado que dentro de
instantes tomarão posse, Superintendentes, Diretores, nosso
agradecimento. Muito obrigado por estarem nesta Sessão
Solene de Posse de Sua Excelência o Senhor Governador.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
senhor 1º Secretário que proceda à leitura do Diploma do
Governador do Estado de Rondônia pelo Tribunal Regional
Eleitoral – TRE.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. “Pela
vontade de povo expressa nas urnas em 28 de outubro de
2018, o candidato pelo Partido Social Liberal – PSL, Marcos
José Rocha dos Santos foi eleito Governador de Rondônia. Em
testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral expediu-lhe o
presente Diploma que o habilita à investidura no cargo. Porto
Velho, 18 de dezembro de 2018. Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral Sansão Batista Saldanha”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito a
todos que fiquem de pé e convidamos Sua Excelência o
Governador Marcos José Rocha dos santos para prestar o
compromisso constitucional de Governador do Estado de
Rondônia.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – “Prometo
manter, defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual,
observar as leis, promover o bem geral e desempenhar com
lealdade as funções de Governador do Estado de Rondônia.”

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Manifestação de carinho e de apreço pelo Governador do Estado
de Rondônia.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido a
todos a sentar. Neste momento determino no inciso XI do artigo
29 da Constituição Estadual, declaro empossado no cargo de
Governador do Estado de Rondônia, Excelentíssimo senhor
Marcos José Rocha dos Santos.

Solicito ao 1° Secretário, que proceda à leitura do Termo
de Posse do Excelentíssimo senhor Marcos José Rocha dos
Santos, no cargo de Governador do Estado de Rondônia.
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O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – TERMO DE POSSE DE
GOVERNADOR 2019. Termo de Posse do Excelentíssimo Senhor
Marcos José Rocha dos Santos no cargo de Governador do
Estado de Rondônia.

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2019, no
Plenário das Deliberações, em Sessão Solene, perante a
Assembleia Legislativa, que teve a sua sede transferida nos
termos da Resolução nº 405/2018, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho-
Presidente, e secretariado pelo Senhor Deputado Lebrão-1°
Secretário, autoridades, familiares, convidados e pessoas do
povo, compareceu o Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha
dos Santos para tomar posse do cargo a Governador do Estado
de Rondônia, conforme disposto no artigo 57 da Constituição
do Estado, combinado com o artigo 265 do Regimento Interno.
Após a abertura dos trabalhos, a leitura da Resolução nº 405/
18, a condução do Empossando até a Mesa e a leitura do
Diploma de Governador do Estado de Rondônia expedido pelo
Tribunal Regional Eleitoral – TRE, o Excelentíssimo Senhor
Marcos José Rocha dos Santos, perante os deputados estaduais
e demais autoridades, familiares, convidados e pessoas do povo,
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 Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa, nos termos do inciso XI do artigo 29 da
Constituição Estadual, declarou o Excelentíssimo Senhor Marcos
José Rocha dos Santos empossado no cargo de Governador do
Estado de Rondônia.

Em firmeza, lavrou-se o presente Termo de Posse que,
depois de lido e 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.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido Sua
Excelência, o senhor Governador do Estado de Rondônia, para
assinar o Termo de Posse. E após, os demais Membros da
Mesa que queiram assinar.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Diploma do Vice-Governador do Estado de Rondônia, expedido
pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PODER JUDICIÁRIO DA
UNIÃO, TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DE RONDÔNIA. “Pela
vontade do povo expressa nas urnas, em 28 de outubro de
2018, o candidato do Partido Social Liberal – PSL, José Atílio
Salazar Martins foi eleito Vice-Governador de Rondônia. Em
testemunho deste fato, a Justiça Eleitoral de Rondônia expediu-
lhe o presente Diploma, que o habilita à investidura no cargo.
Porto Velho, 18 de dezembro de 2018. Presidente do Tribunal
Regional Eleitoral, Sansão Batista Saldanha”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito a
todos que fiquem de pé. Convido Vossa Excelência, Vice-
Governador, José Atílio Salazar Martins para prestar o
compromisso constitucional de Vice-Governador do Estado de
Rondônia.

O SR. JOSÉ ATÍLIO SALAZAR MARTINS – “Prometo manter,
defender e cumprir as Constituições Federal e Estadual,

observar as leis, promover o bem geral e desempenhar com
lealdade as funções de Vice-Governador do Estado de Rondônia”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Podem se
sentar. Neste momento, determino no termo do inciso XI do
artigo 29, da Constituição Estadual: declaro empossado no
Cargo de Vice-Governador do Estado de Rondônia o
Excelentíssimo Senhor José Atílio Salazar Martins.

Solicito ao 1º Secretário que proceda à leitura do Termo
de Posse do Excelentíssimo Senhor José Atílio Salazar Martins
no cargo de Vice-Governador do Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – TERMO DE POSSE DE VICE-
GOVERNADOR 2019. Termo de Posse do Excelentíssimo senhor
José Atílio Salazar Martins, no cargo de Vice-Governador do
Estado de Rondônia.

No primeiro dia do mês de janeiro do ano de 2019, no
Plenário das Deliberações, em Sessão Solene, perante a
Assembleia Legislativa, que teve a sua sede transferida nos
termos da Resolução nº 405/18, sob a presidência do
Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho–
Presidente e secretariado pelo Senhor Deputado Lebrão-1°
Secretário, autoridades, familiares, convidados e pessoas do
povo, compareceu o Excelentíssimo Senhor José Atílio Salazar
Martins 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 a abertura dos trabalhos, a leitura da Resolução
nº 405/18, a condução do Empossando até a Mesa e a leitura
do Diploma de Vice-Governador do Estado de Rondônia
expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral – TRE, o Excelentíssimo
Senhor José Atílio Salazar Martins, perante os deputados
estaduais e demais autoridades, familiares, convidados e
pessoas do povo, 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 Vice-Governador do Estado de
Rondônia”.

Ato contínuo, o Excelentíssimo Senhor Presidente da
Assembleia Legislativa, nos termos do inciso XI do artigo 29 da
Constituição Estadual, declarou o Excelentíssimo Senhor José
Atílio Salazar Martins empossado no cargo 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 da Assembleia
Legislativa, Membros da Mesa Diretora presentes, e demais
autoridades componentes da Mesa que queiram assinar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido a
Sua Excelência, o Senhor Vice-Governador do Estado de
Rondônia, para assinar o Termo de Posse. E após, os demais
membros da Mesa que queiram assinar, também.

Neste momento, concedo a palavra ao senhor Deputado
Lebrão, para que faça uso da palavra em nome do Poder
Legislativo.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – Bom dia a todos. Quero
fazer uma saudação especial a todas as crianças, todos os
jovens, todos os senhores, todas as senhoras que participam
deste momento histórico e especial para o Estado de Rondônia.
Momento em que nós temos a oportunidade de empossar aqui
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o nosso novo Governador, nosso Vice-Governador, que sem
dúvida nenhuma é o desejo de toda a população do Estado de
Rondônia, que façam o trabalho que toda a nossa população
espera e tanto precisa.

Quero fazer uma saudação especial ao Cerimonial do
Governo, Cerimonial da Assembleia Legislativa que organizou
este evento. Cumprimentar a imprensa que registra este
momento único dentro de Estado de Rondônia. E dizer que
para mim e motivo de satisfação, é um motivo de honra ter a
oportunidade de participar deste grande momento do nosso
Estado de Rondônia, e sem dúvida nenhuma, logo mais à tarde
também do nosso País. Momento que a população, através do
voto popular, escolheu aqueles que vão dar um novo
direcionamento na esfera estadual, na esfera federal do nosso
País, para que a gente possa buscar grandes e melhores dias a
toda a nossa população. Faço uma saudação especial aqui às
autoridades que compõem a Mesa, nosso Excelentíssimo Senhor
Dr. Edmilson José Matos, representando aqui a Procuradoria
de Justiça, representando o Ministério Público do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor General de Brigada, José
Eduardo Leal, representando a 17° Brigada e o Exército
brasileiro; Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson de Souza,
Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Juiz Clênio Amorim, Tribunal Regional
Eleitoral; Excelentíssimo Senhor Marcus Edson de Lima,
Defensor Público Geral do Estado de Rondônia, no nome de
Vossas Excelências eu saúdo todas as autoridades neste
momento aqui, que representam o Estado de Rondônia. Faço
uma saudação especial a todos os deputados que marcam este
dia importante para o Estado de Rondônia, Deputado Dr. Neidson,
Deputado Dr. Ribamar Araújo, Deputado Alex Redano, Deputado
Luizinho Goebel, Deputado Edson Martins. Faço uma saudação
especial ao nosso Presidente, Deputado Maurão de Carvalho,
que desempenhou um brilhante trabalho à frente do Poder
Legislativo do Estado de Rondônia, marcando uma grande
história dentro do Parlamento do Estado. Para mim foi motivo
de honra neste 3° mandato, ter a oportunidade, Presidente, de
participar juntamente com Vossa Excelência, deste pleito
importante para o Estado de Rondônia. Vossa Excelência que
hoje está finalizando mais um mandato. Cumprimento aqui,
também, nosso Governador, que deixa o cargo agora, Deputado
que já foi por 03 vezes, Daniel Pereira, nosso Governador, já
foi Vereador lá em Cerejeiras e que deixou o seu nome escrito
nos anais da história do Estado de Rondônia, fazendo um
brilhante trabalho, finalizando o mandato do Governador
Confúcio Moura, hoje Senador da República e que deixou este
Estado sanado. Temos dificuldades, mas todas elas em
condições de serem superadas. Eu parabenizo Vossa Excelência
pelo trabalho que fez à frente do Estado, e peço uma salva de
palmas por todas as pessoas que estão presentes aqui, para o
nosso Governador Daniel Pereira.

Cumprimento aqui, também, agora, eu sempre costumo
dizer em todas as reuniões que participo dentro das prefeituras
municipais, a quem eu cumprimento também, aqui neste
momento, os prefeitos, os vice-prefeitos, vereadores que estão
presentes neste momento aqui, eu costumo dizer que a boa
prefeitura e o bom Estado é aquele que tem dois prefeitos, e o
Estado quando tem dois governadores. Foi exatamente isso
que aconteceu nesse pleito, juntamente com o Daniel Pereira e
o Governador Confúcio Moura, e quem ganhou com isso foi a
população que escolheu o Estado de Rondônia para aqui viver,
aqui constituir as suas famílias.

E agora nós temos grandes desafios, meu Governador
Marcos Rocha, meu amigo José da Jodan, assim os
cumprimento, que são conhecidos dessa maneira. Eu quero
desejar sucesso a Vossas Excelências, que conduzam este
Estado com maestria. Eu não tenho dúvida nenhuma que isso
acontecerá, porque terá, sem dúvida nenhuma, o apoio da
Assembleia Legislativa, que são os grandes parceiros, é quem
dá condições a governabilidade e foi isso que aconteceu.

Quero dizer a Vossa Excelência, Governador Marcos
Rocha, que Vossa Excelência, sem dúvida nenhuma, tem um
desafio muito maior na sua vida. Tenho certeza que a emoção
o transbordou nessa noite, eu tenho certeza que foi uma noite
de insônia, mas uma noite de muita alegria, tanto ao senhor
como a Primeira Dama que está presente aí, também a esposa
do José da Jodan, que hoje marca este momento histórico no
Estado de Rondônia. Aqui nós tivemos um Governador Coronel,
que marcou sua história e eu espero, sinceramente, que Vossa
Excelência o supere. Porque é isso que a Assembleia Legislativa
deseja, é isso que os nossos deputados eleitos que estão aqui
hoje, neste momento, e eu vou denominar o nome deles, que
vão ocupar espaço também na Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, e que sem dúvida nenhuma vão fazer um grande
trabalho, é isso que nós esperamos, Cirone, Eyder Brasil,
Marcelo Cruz, quem mais que está aí? Que eu perdi aqui as
minhas fichas, Cássia das Muletas, meu amigo Pastor Alex,
meu amigo da BR 429, Ismael Crispim, que está presente, se
tiver mais algum deputado eleito, sintam-se todos
cumprimentados. Vai ser uma honra muito grande ter a
oportunidade de legislar com Vossas Excelências nesse próximo
pleito para que a gente possa realizar todos os sonhos da
população do Estado de Rondônia.

Eu quero parabenizar mais uma vez o nosso Governador
e Vice-Governador eleitos em nome de Vossas Excelências eu
quero cumprimentar toda a equipe do Governo que está sendo
formada neste momento. Dizer que ninguém é bom sozinho,
as coisas só andam da maneira que a população precisa quando
existe a parceria de todos. Todos são muitos importantes numa
Administração Pública, seja ela do Município, do Estado ou da
Federação.

Eu desejo sucesso a todos vocês e dentro da
prerrogativa que tenho como Deputado e da minha parte, eu
quero externar aqui o meu compromisso de somar com todos
vocês através do trabalho e posso falar em nome dos pares
da Assembleia Legislativa, vamos fazer mais uma vez a história
do Estado de Rondônia acontecer para melhoria de qualidade
de vida de toda a população do nosso querido Estado de
Rondônia.

Que Deus abençoe a todos nós neste momento oportuno,
e que tenhamos um 2019 repleto de realizações, que a gente
possa concluir todos os nossos sonhos sempre com amparo
de Deus. Muito obrigado, parabéns a todos por este momento
tão especial para o nosso Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Agradecemos também a presença do Excelentíssimo Senhor
Dr. Samir Fouad Abboud, Secretário Adjunto da Segurança
Pública.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Concedo a
palavra ao Excelentíssimo Senhor Marcos José Rocha dos
Santos, Governador do Estado de Rondônia, para proferir o
seu discurso.
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O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – Primeiramente
bom dia a todos os presentes. Excelentíssimo Senhor Deputado
Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão,
1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira,
Governador do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Desembargador Renato Mimessi, Vice-Presidente do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor José
Jodan, Vice-Governador do Estado de Rondônia; Excelentíssimo
Senhor Dr. Edmilson José de Matos Fonseca, Procurador de
Justiça, representando o Ministério Público do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor General de Brigada José
Eduardo Leal, Comandante da 17ª Brigada de Infantaria de
Selva; Excelentíssimo Senhor Conselheiro Edilson de Sousa
Silva, Presidente do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Juiz Clênio Amorim, Membro do Tribunal
Regional Eleitoral, no exercício da Presidência; Excelentíssimo
Senhor Dr. Marcus Edson de Lima, Defensor Público Geral,
Defensoria Pública do Estado de Rondônia; a todas as
autoridades, a imprensa aqui presente, aos meus amigos que
estão aqui presentes, familiares, meus familiares queridos,
enfim.

Nós, eu cheguei a escrever um texto ali atrás, aí, depois
eu acabei fazendo pequenos apontamentos, conselho da minha
esposa, a Luana Rocha: “faz do teu jeitinho, apontamentos”.
Eu fiz alguns apontamentos, me emocionei muito ali agora com
o nosso Hino do Brasil, a nossa Pátria querida e muito do que
estava na letra eu nem consegui cantar, primeira vez que eu
não consigo cantar o Hino Nacional porque estava emocionado.

Nós vamos falar aqui sobre esperança. Estava
conversando com amigo, até mandou um texto para mim
falando sobre esperança. Esperança que todos os senhores,
mais de 500 mil pessoas no Estado de Rondônia depositaram
em seus corações colocaram em meu nome, no nome do
Jodan, para Governo do Estado de Rondônia. E a esperança
que eu também tenho em Deus para que nós possamos fazer
aquilo que é certo, aquilo que é correto, sem conchavos, sem
toma lá, dá cá; sem hipocrisia, sem falsos textos a serem
proferidos. Enfim, eu que nunca fui candidato a nada, hoje sou
empossado Governador do Estado de Rondônia, e tudo que eu
farei, todas as ações, assim como eu disse durante a campanha,
eu vou fazer, porque durante, conversando com um amigo, ele
falou para mim assim, em uma entrevista, ele perguntou para
mim: “O que mudou, o que mudou agora que você ganhou a
eleição, o que mudou daquilo que você falava na campanha
para agora”? Eu fiquei sem entender essa pergunta porque
não tem que mudar nada. Tudo o que foi falado, foi de verdade,
nós vamos ter que reduzir a máquina pública; nós vamos ter
que colocar técnicos atuando nas várias funções; nós
precisaremos rever contratos, enfim, nós precisaremos
trabalhar para o povo, que é essa a grande obrigação. E o que
eu atenho pedido a Deus é que todos os deputados, todos os
deputados eleitos, todas as autoridades estejam também
engrenadas nessa grande máquina para que a gente possa de
verdade atender o povo, de verdade fazer chegar aquilo que
muitas pessoas não têm.

O que aconteceu? Durante essa campanha eu tive a
tristeza, ainda que a gente saiba que Rondônia, sim,
desenvolveu, Rondônia não está como muitos Estados, mas
ainda temos pessoas sofrendo. Eu vi um garotinho sem roupa,
comendo farinha com água e sal. E muitas vezes as pessoas
ficam pensando em quanto mais vai ganhar, o que é que pode
fazer para poder viajar mais, para mais países, para ter mais

dinheiro, para fazer muito, quando a gente poderia olhar
também para as pessoas que estão necessitadas.

Então, aqui eu já falei isso várias vezes, não quero
aumento de salário para Governador. Isso pode acontecer lá
na frente, quando nós conseguirmos melhorar a vida de muitos
dos nossos rondonienses.  E como é que a gente vai fazer
isso?  Gerando emprego e renda.  Todos os projetos que forem
apresentados à Assembleia serão projetos daqueles que foram
até sugeridos pela população. Parte desses quinhentos e tantos
mil habitantes de Rondônia me falavam nas várias regiões,
reuniões, e o nosso Vice-Governador Jodan está de prova, eles
pediam ajuda, vou falar como eles falavam para a gente, pessoas
simples: “ajuda nós, nos ajuda”, a gente precisa fazer alguma
coisa.  O momento de mudança é agora, se não houver a
mudança que nós tanto desejamos, a gente não vai conseguir
sair de ponto algum.  Então, repito: todos os projetos que
forem apresentados à Assembleia, serão apresentados para o
bem do nosso povo, para o bem do nosso Estado; todos os
trabalhos que forem realizados em Brasília serão realizados
para o bem do nosso Estado.

Eu vou precisar contar muito com os deputados, vou
precisar contar muito com o apoio da população. A população
que disse que acredita em mim, e eu digo que eu acredito na
nossa população, independente agora de partido político, em
quem você possa ter votado, a gente tem que trabalhar para o
bem de todos nós.

Alguns diziam para a gente na campanha: “você é louco,
você não tem dinheiro”.  E o pessoal que está aqui do PSL viu
isso, a gente não tinha dinheiro para nada, e de repente foi
aparecendo, começou com R$ 15 mil, R$ 5 mil, não é Luana?
E no 2º turno começou a vir mais e mais pessoas que
acreditavam e queriam que eu ingressasse nessa campanha.
O Bolsonaro foi uma das pessoas culpadas disso, e a minha
esposa também, porque quando eu fui conversar com ele:
“Bolsonaro o que você acha?”, o Presidente Bolsonaro, o Jair
Bolsonaro. Ele falou para mim: “Oh Coronel, vamos juntos,
porque vai ser o senhor aqui em Brasília e eu vou estar lá em
Rondônia”. Então, ele quis dizer: estaremos juntos nesse
processo e eu estou acreditando nisso. Muitas coisas devemos
fazer ainda, mas vamos conseguir e, de repente, a população
gostou da gente, não é?

Durante essa campanha, eu e a minha esposa, a Luana
Rocha, que esteve comigo durante todo o processo, a gente
orava, durante, o Jobson viu isso, o Davi viu isso, Elias viu isso,
nós, orávamos: “Senhor, se for para eu ser eleito e não poder
corrigir algumas distorções que existam e não ser competente
nessa função, Senhor, então que eu não seja eleito”. Porque
quando eu fui para essa campanha, eu não fui desesperado
para ser eleito, eu fui confiando em Deus e fazendo aquilo que
ele queria que eu fizesse.  E muitos, porém, falam assim: “ele
fala muito em Deus”. Falo porque é Ele que dirige a minha
vida. Então é isso.

Muitas ações serão desenvolvidas no nosso Estado, sim.
Eu quero que a Polícia, e isso eu vou precisar de mudanças da
Lei também lá em Brasília, mas eu preciso que a Polícia tenha
poder de ação, que ela consiga de fato fazer os seus trabalhos.
Então, muitas das Leis, vocês sabem como funcionam, os
senhores sabem, têm de vir de lá.  E nós vamos fazer isso, já
é uma proposta do próprio Presidente.

Quero agradecer aqui ao Governador Daniel Pereira, que
durante esse período ele até me chamou, eu não consegui ir a
algumas reuniões porque era muito difícil, e eu não conseguia
nem atender telefone porque eram mais de mil, mil e duzentas
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chamadas por dia, durante as primeiras semanas.  Então olhei
para o celular e falei: “não, não, antigamente não existia celular,
eu vou deixar o celular de lado aqui”. Não conseguia atender
celular.

Mas eu quero falar o seguinte, quem é o Marcos Rocha.
Marcos Rocha pode ser um Coronel, um Professor, fui Diretor
do Tiradentes, trabalhei durante muitos e muitos anos na Polícia
Militar, farda que eu honro e vou sempre honrar, mas eu sou
um garotinho pobre, não é Kátia?  Não é Luiz?  Não é
Fernandinho? Um menino pobre que Deus honrou e honrou os
meus irmãos. Hoje eu tenho um irmão que é Coronel Médico
do Exército, uma irmã que é Jornalista, um irmão que é
Assistente Social, tenho uma irmã que é Empresária, enfim
tenho um irmão também que atua, é lutador como eu sou
também, eu sou 4º Dam de Karatê, ele é mais do que eu, ele é
de Karatê, Taekwondo, Jiu-Jítsu, que é o Sandro, e Deus vem
honrando a gente.

Então, eu sempre acreditei, sempre acreditei que eu não
precisava ser muita coisa não, só precisava ter condições de
ter uma moradia, de ter a vida com a minha família. Eu sonhava
ter dez filhos, eu tenho quatro, quase que eu consigo chegar
lá. Quando eu perdi a minha mãe, eu tinha doze anos de idade,
e o meu pai foi um grande homem que junto com o meu irmão
Luiz Antônio, esse que é o médico, com a minha irmã Kátia, ele
cuidou dos outros quatro irmãos. Eu me lembro do meu irmão,
ia para a faculdade e voltava e ainda tomava lição da gente.
Quando eu pensava em não ir para a escola, ele falava: “você
vai para escola, tem que honrar nossa mãe”, ela morreu com
39 anos de idade. Então a gente vê, ele tinha 16, 17 anos de
idade. Então, a gente começa a ver que para fazer muito, você
não precisa ser grande, só precisa ter vontade de fazer. E Deus
vem me honrando, passei na Polícia Militar, e eu tenho uma
esposa maravilhosa que é a Luana Rocha, ela é a pessoa que
tem me honrado, tem ficado ao meu lado, às vezes até quando
eu fico nervoso, ela, “calma amor, está tudo bem”, esse jeitinho
dela falar. Tem o meu filho Gabriel, que também é médico, tem
o meu filho Rafael, tem o meu filho Rodrigo, minha filha Júlia,
que já está dormindo ali, tadinha, não dormiu nada essa noite.
E, enfim, senhores e senhoras, vamos juntos fazer a mudança
que o nosso Estado necessita.

Muitos falam, falam para mim, “eu estou confiando no
senhor, depositei a minha confiança no senhor”, eu já disse
aqui que eu depositei a minha confiança no Senhor. E eu digo
aqui a todos, que eu também deposito a minha confiança em
todos os senhores e senhoras que estão aqui, as autoridades,
todos os amigos, enfim, em todos os senhores, porque só assim
nós vamos poder fazer com que Rondônia melhore ainda mais.
E digo mais, Rondônia pode se tornar o melhor Estado do nosso
País, e a gente vai trabalhar para isso junto com todos, sem
conchavos.

Olha só, muitos que são do mal se levantarão, alguém
tem dúvida disso? Muitos se levantarão, vão ou não vão pessoal?
Vão começar a xingar, vão colocar naqueles jornaizinhos que
eu nem leio, falando mal, aí os amigos me mandam, às vezes
chega alguma matéria, “olha, que legal”, e matérias, às vezes,
que tentam transformar a mente da nossa população em algo
que é irreal. E eu fui calejado com isso durante a campanha
eleitoral, quantas mentiras foram faladas, mas a população
não acreditou, a população foi em frente. Então, é isso que nós
precisamos agora também nesse processo, quando virem
àquelas mídias do mal, que não são todas, nós temos mídias
sérias e temos representantes aqui. Quando a mídia do mal
vier querer destruir, olha o meu facebook, eu vou falar ali de
tudo, tudo que estiver acontecendo vai estar no facebook. Eu

quero que as empresas, as grandes empresas, as empresas,
que a mídia cresça se desenvolva sim, mas não é necessário
mentir, vamos fazer a verdade. A população não aguenta mais,
nós não aguentamos mais e nós vamos juntos mudar Rondônia,
e Rondônia de verdade, com Bolsonaro Presidente, porque
isso agora já aconteceu. Que Deus nos abençoe, um forte
abraço a todos. Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Ainda
queremos saudar o Excelentíssimo Senhor João Cahulla, ex-
governador do Estado de Rondônia; Senhor Coronel Costa,
Assessor Militar do Tribunal de Justiça; Coronel Drayton, CRP
I, de uma forma geral saudar as senhoras e senhores,
Secretários que ora deixam os cargos, Secretários que ora
assumem os cargos, muito obrigado pelas presenças das
senhoras e dos senhores.

Vamos ter em seguida a palavra de Sua Excelência o
Senhor Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Maurão
de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presente) – Quero, neste
ato, cumprimentar Vossa Excelência, Governador Marcos
Rocha; cumprimentar o Vice, mais conhecido o Zé Jodan, que
já conhecia há alguns anos. Cumprimentar o Daniel,
Governador, Daniel Pereira, nosso eterno Governador, meu
amigo, ex-colega de Assembleia, tive o prazer de estar como
deputado por dois mandatos e hoje finaliza o seu governo, eu
quero aqui lhe parabenizar, Governador Daniel, pelo trabalho
equilibrado, pelo trabalho brilhante que Vossa Excelência fez,
apaziguador, tranquilo e deu continuidade no Governo Confúcio,
que Vossa Excelência, como Vice, que aprendeu bem e
aprendeu também como parlamentar. Isso tudo, com certeza,
lhe ajudou muito para que o Estado de Rondônia estivesse
bem e pudesse fazer um bom governo. Então o nosso
cumprimento e a nossa alegria, portanto, estarmos aqui na
condição de Presidente, Deputado, poder ter trabalhado junto
com o Governo do Estado, um trabalho harmônico,
independente, o trabalho do Poder Executivo e do Poder
Legislativo, tendo independência própria, mas buscando a
harmonia entre os Poderes. E eu quero aqui, em nome do Dr.
Renato Mimessi, também cumprimentar, agradecer também
o trabalho do Judiciário que foi feito nos momentos, às vezes,
de decisões difíceis que o Estado tinha que tomar, nós tomamos
juntos, Judiciário, o Executivo, o Legislativo, também o
Ministério Público, hoje aqui representado pelo Dr. Edmilson,
sempre tivemos diálogo e muito próximo, cumprimentá-lo e
agradecer ao Ministério Público, a Defensoria Pública também
em nome do Dr. Marcus, nosso cumprimento e também sempre
junto em algumas decisões, participando. Cumprimentar o Dr.
Edilson, do Tribunal de Contas, Conselheiro Presidente, também
sempre orientando, nos ajudando e discutindo os problemas
maiores do Estado, sempre procurando decidir juntos.
Obrigado Dr. Edilson, em seu nome, do Dr. Crispim, eu quero
agradecer a todos os Conselheiros do Tribunal de Contas.
Cumprimentar os nossos colegas Deputados Dr. Neidson, Dr.
Ribamar, Alex Redano, deputado nosso colega, e também
Deputado Luizinho Goebel, e o Deputado Edson Martins, Vice-
Presidente desta Casa; Deputado Lebrão, nosso 1º Secretário,
nossos cumprimentos, nosso agradecimento a todos os
Deputados pelo trabalho feito até aqui. Nós temos mais trinta
dias de mandato, os não eleitos, os reeleitos mais quatro anos,
mas nós ficamos até o dia 31 de janeiro, vamos continuar.
Governador Marcos Rocha, no dia 22, nós temos uma Sessão,
e a Assembleia continua já a sua disposição nos projetos que
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precisar fazer mudança, alteração para o bem do Estado de
Rondônia, pode contar, Vossa Excelência até o dia 31, estarei
na Presidência da Assembleia. E depois, continuarei como
cidadão, torcendo e pedindo a Deus para que o Estado de
Rondônia continue sendo este Estado forte que nós acreditamos
e que o povo de Rondônia, com certeza outorgou com mais de
quinhentos mil votos, e eu no segundo turno tive essa
oportunidade de votar em Vossa Excelência também para o
Governo do Estado, e torço e peço a Deus que Vossa Excelência
faça um governo como a grande maioria, com meio milhão de
pessoas que votaram em Vossa Excelência e no vosso Vice-
Governador, que também teve a sua influência, a sua força
política para que hoje estivesse tomando posse como
Governador do Estado de Rondônia. A nossa alegria, o nosso
desejo é que o senhor faça um grande governo, e como o
senhor tem falado na sua fala, buscando primeiro a direção de
Deus, a sabedoria Dele, porque muitas vezes a gente se vê
sozinho, mas Deus é uma saída, e vossa Excelência vai precisar
muito primeiramente de Deus, com Ele, e com certeza do Poder
Legislativo, da Assembleia Legislativa. Eu sei que na sua legenda
foi eleito apenas um Deputado, Eyder Brasil, tenho certeza vai
fazer um grande mandato, aqui nós vários Deputados. Temos,
eu não vou registrar nomes senão fica ruim, porque que são
vários. Mas em nome do Eyder Brasil, eu registro a presença
de todos os deputados. Eu não tenho dúvida que todos estão
bem intencionados, precisa manter esse diálogo, estar próximo.
E não tenho dúvida que Vossa Excelência vai ter a maioria dos
deputados e vai poder governar e fazer um grande governo
para o Estado de Rondônia. Esse é o nosso desejo. Conte
comigo, na minha pouca força, mesmo sem mandato, eu estarei
ajudando e lhe ajudando naquilo que for possível. O pouco que
eu aprendei nos 27 anos de vida pública, o meu desejo é que
o senhor faça um grande governo para este Estado que eu
escolhi para morar. Muito obrigado, sucesso!
O Governador ainda quer dar uma fala aqui, fazer uma
complementação. Obrigado, Dr. Clênio, meu amigo, Presidente,
hoje Desembargador Juiz do Eleitoral.

Deputado Lebrão passa esse microfone aqui para o
Governador.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Determinou Sua Excelência Senhor Governador Coronel Marcos
Rocha, as nomeações ficarão para o dia 04 de janeiro, 8 horas.
Teremos uma cerimônia para a criação, sobre a criação do
Estado de Rondônia, e logo após, 9 horas, teremos a posse de
todos os Secretários do Governo Coronel Marcos Rocha.

Sua Excelência vai fazer uso da palavra neste momento
e depois está encerrado. Por favor, estará encerrada esta
Sessão Solene, Sua Excelência o Governador entrará com
honras militares e receberá a faixa de Sua Excelência o Senhor
Governador Daniel Pereira, que hora deixa o cargo. Só para
orientar, posse dia 04, às 9 horas no Teatro Guaporé.

Neste momento, encerrando esta Sessão, peço por
gentileza que permaneçam nos seus lugares para o outro
momento tão importante quanto esse que é a passagem da
faixa governamental.

O SR. MARCOS JOSÉ ROCHA DOS SANTOS – Eu vou sair
daqui bem rápido, eu peço perdão a todos, porque eu ainda
vou pegar o avião, a gente vai lá que o Presidente nos convidou
para estar com ele lá em Brasília, a gente vai bem rápido lá
para Brasília, para poder fazer parte. Amanhã nós já teremos,
então, essa solenidade hoje, do Presidente da República, o
Jair Bolsonaro; depois de amanhã a gente tem reunião com o

Ministro da Saúde, com Paulo Guedes, também, tem a posse
dele e reunião; reunião também com o General Viana, do
Exército Brasileiro de Engenharia, a gente vai tratar sobre vários
assuntos também, enfim, eu vou ter que sair bem rápido daqui.
Mas no dia 04, como disse o nosso Mestre de Cerimônias, nós
estaremos aqui também fazendo a posse de todos os
Secretários. E uma coisa que eu prometi durante essa
campanha, eu e minha esposa no carro, que eu falaria neste
momento aqui as seguintes palavras: “eu entrego esse governo
ao Senhor Jesus”. Deus abençoe.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – E nada mais
havendo a tratar, invocando a proteção de Deus, declaro
encerrada esta Sessão Solene.

Está encerrada. Obrigado a presença de todos.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas 21 minutos)

ATO Nº 007/2019-MD/ALE

Revoga o Ato nº 006/2018-MD-ALE, de 30 de
outubro de 2018.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e
regimentais,

R E S O L V E:

Art. 1º. Revogar o Ato nº 006/2018-MD-ALE, de 30 de outubro
de 2018, publicado no D O – e – ALE/RO nº 182, de 31 de
outubro de 2018.

Art. 2º. Este Ato entra em vigor na data da sua publicação,
retroagindo seus efeitos a partir de 1º de janeiro de 2019.

Mesa Diretora, 15 de janeiro de 2019.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

Deputado EDSON MARTINS
1º Vice - Presidente – ALE/RO

Deputado EZEQUIEL JÚNIOR
2º Vice –Presidente – ALE/RO

Deputado LEBRÃO
     1º Secretário – ALE/RO

Deputado ALEX REDANO
 2º Secretário – ALE/RO

Deputado Dr. NEIDSON
3º Secretário – ALE/RO

 Deputada ROSÂNGELA DONADON
   4ª Secretária – ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO
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ATO Nº 2/2019-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 04 (quatro) diárias no período de 27 a 30/01/2019,
aos servidores relacionados, que irão deslocar-se a cidade de
Uberlândia - MG, para participar de visita técnica na empresa
Publicenter Informatica, para conhecimento e adequação e
modernização nos Módulos dos Sistemas de Almoxarifado e
Patrimônio e funcionalidade do módulo QRCODE, conforme
Processo nº. 0000417/2019-81.

Matrícula: 100008963
Nome: Eunilson Costa Freitas
Cargo: Diretor de Depart
Lotação: Dept. de Almox. e Patrimônio

Matrícula: 200164487
Nome: Marcinei Viana da Silva
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Dept. Informática

Porto Velho - RO, 18 de Janeiro de 2019.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº 3/2019-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 04 (quatro) diárias no período de 23 a 26/01/2019,
ao servidor relacionado, que irá realizar visita in loco nos
escritórios parlamentares dos Deputados nos municípios de
Ariquemes, Ouro Preto D’Oeste e Ji-Paraná - RO, conforme
Processo nº. 0000526/2019-18.

Matrícula:  200163309
Nome: Arildo Lopes da Silva

Cargo: Secretário Geral
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 22 de Janeiro de 2019.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0260/2019-SRH/P/ALE

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

D E S I G N A R

A servidora JACQUELINY BORGES DE LOURDES, matrícula
nº 200162393, Assistente Técnico, como Gestora dos Contratos
nº 27/AG/ALE/2018 e 28/AG/ALE/2018, celebrado entre a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e as Empresas
MSB Comercio e Serviços Eireli Ltda, Roda Viva Indústria Gráfica
e Editora EIRELI, do Processo Administrativo nº 13069/2018-
15, a contar de 17 de janeiro de 2019.

Porto Velho, 21 de janeiro  de 2019.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                       SECRETÁRIO GERAL

AVISO DE DISPENSA DE LICITAÇÃO
Processo Administrativo nº 0012525/2018-48

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
– ALE/RO torna público aos interessados, que nos termos do
art. 24, Inciso II, da Lei n° 8.666/93, contratará por DISPENSA
DE LICITAÇÃO a empresa JOSE DAMIAN DA SILVA, inscrita
no CNPJ (MF) sob o nº 26.933.387/0001-22, com sede na Rua
Cecília Ribeiro Eugenio, 254 - Bairro Liberdade - Criciúma/SC,
CEP: 88817-425, para aquisição de Carteira Porta Documento
Funcional, para atender aos Deputados Estaduais da 10ª
Legislatura deste Poder Legislativo, no valor  total  de R$
6.960,00 (Seis mil, novecentos e sessenta reais), conforme
consta nos autos do Processo Administrativo nº 0012525/
2018-48. Publique-se!

Porto Velho/RO, 23 de janeiro de 2019.

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretária Geral Adjunta - ALE/RO

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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