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ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato nº. 07/AG/ALE/2017

Processo Administrativo nº 2254/2017-96

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO

Contratada: F.B. SERRATE - ME

DO OBJETO: O presente contrato tem por objeto a aquisição
dos serviços de confecção de carimbos (incluindo refil, resina
e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero, cópias
de chaves e serviços de chaveiro, conforme especificações
detalhadas no Termo de Referência, constante no Anexo I do
Edital de PREGÃO PRESENCIAL N° 008/2017/CPP/ALE/RO.

Parágrafo Primeiro.  A presente contratação obedecerá ao es-
tipulado neste Contrato, bem como às disposições constantes
dos documentos a seguir enumerados, que integram o Proces-
so Administrativo nº 2254/2017-96, da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia e que, independentemente de transcri-
ção, fazem parte integrante e complementar deste Contrato:

a) Edital do Pregão Presencial n° 008/2017/CPP/ALE/RO e seus
anexos;

b) Proposta de Preços apresentada pela Contratada no Pregão
Presencial no 008/2017/CPP/ALE/RO.

Parágrafo único. Os casos omissos deste ajuste serão resolvi-
dos de acordo com os termos da legislação pertinente a
contratações firmadas pela Administração Pública, vigente à
época

DO PRAZO: A vigência do contrato será de 12 (doze) meses, a
contar da data 26/04/2017 à 30/04/2018, condicionada sua
eficácia à publicação no Diário Oficial Eletrônico da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, conforme o disposto no caput
do art. 57 da Lei n° 8.666/93.

DO VALOR: Conforme proposta enviada pela Contratada o valor
anual do presente contrato é de R$ 72.875,00 (setenta e dois
mil, oitocentos e setenta e cinco reais) para prestação de
serviços de confecção e fornecimento de carimbos e chaves,
divididos em lotes, o Lote 1 correspondente a R$ 42.343,00
(quarenta e dois mil, trezentos e quarenta reais), já o Lote 2
equivale a R$ 30.535,00 (trinta mil, quinhentos e trinta e cinco
reais).

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes
deste Contrato do orçamento da ALE/RO, aprovado para o exer-
cício de 2017 com a seguinte classificação: Programa de Tra-
balho: 01122102020620000 - Fonte: 0100000000 - Elemento
de despesa: 339039 - Para atender a despesa foi emitida a
Nota de Empenho n. 2017NE00607, no valor de R$ 38.012,00,
correspondente aos meses de Abril a Dezembro de 2017. Pa-
rágrafo único. Para o exercício de 2018 poderá haver posterior
complementação de empenho.

Para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavrado o pre-
sente Contrato em 03 (três) vias de igual teor e forma, o qual
depois de lido e achado conforme, é assinado pelos contraentes,
e registrado às fls. 07 do Livro de Registros de Contratos do
ano de 2017 da Advocacia Geral da ALE/RO.
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Porto Velho/RO, 26 de abril de 2017.

Contratante:
            Deputado Mauro de Carvalho - Presidente – ALE/RO
            Arildo Lopes da Silva – Secretário-Geral – ALE/RO

Contratada:
            F.B. Serrate - Contratada
            Fábio Barros Serrate – Representante Legal

Visto:
Celso Ceccatto
Advogado-Geral – ALE/RO

T A Q U I G R A F I A

ATA DA 23ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE VOTOS DE LOUVOR

PARA INTEGRANTES DO PROJETO BULLYING
Em 25 de junho de 2018

Presidência do Sr.
Dr. Neidson - Deputado

(Às 9 horas e 33 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, atendendo a
Requerimento do Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual,
Dr. Neidson realiza Sessão Solene de outorga de Voto de Lou-
vor para integrantes do Projeto Bullying, no Município de Porto
Velho.

Convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo Sr.
Deputado Dr. Neidson, proponente desta Sessão Solene;
Excelentíssima Sra. Francisca das Chagas Holanda Xavier
(Chaguinha), Secretária Adjunta da SEDUC, representando o
Governo de Rondônia; Senhor Miguel Câmara, Presidente do
IDEP – Instituto Estadual de Desenvolvimento da Educação Pro-
fissional; e o Senhor Marcos Antônio Shreder, representando
a Senhora Maria Angélica Ayres, Secretária de Educação.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Invocando a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta esta
Sessão Solene de Outorga de Voto de Louvor para integrantes
do Projeto Bullying, no município de Porto Velho.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para de pé ouvir e caso queiram cantar o Hino
Céus de Rondônia. Composição de Joaquim de Araújo Lima, e
música do Dr. José de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado, podem sentar. Queremos saudar a todos de uma
forma geral, também a Senhora Lídia Barbosa, Conselheira
representando a Associação de Mulheres Madre Teresa de
Calcutá da Amazônia, do Conselho Estadual de Saúde; Senho-

ra Ana Laura Cavalcante Camacho, Diretora da Escola estadu-
al Jorge Teixeira; Senhor Paulo Afonso, Coordenador do 3°
Setor da Casa Civil do Governo do Estado; Coronel PM da Re-
serva, Carlos Gutemberg, Ex-Secretário Municipal de Trânsito;
demais participantes desta Sessão Solene proposta pelo
Excelentíssimo Senhor Deputado, Dr. Neidson.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Bom dia a todos. Quere-
mos agradecer a presença de todos vocês, esse Voto de Lou-
vor é apenas uma homenagem que nós estamos emitindo a
cada um de vocês que estão aqui presentes, a nossa intenção
era emitir a todos os funcionários da SEDUC, porque o traba-
lho que cada um de vocês realiza no dia a dia é bem atenuan-
te, estressante, também, e que dá bons frutos, principalmente
para o nosso Estado de Rondônia e nossos jovens. Nós sabe-
mos que a educação é à base de tudo hoje na nossa criação,
no nosso desenvolvimento, e no nosso País, para que nós es-
tejamos, assim, como exemplo, eu que sou médico, para que
nós estejamos assim, como exemplo, eu sou médico e para
que eu seja médico eu tive que ir para a escola, primeiro. E
vocês fazem esse trabalho com excelência, através da SEDUC
também, fazem um trabalho para o Governo do Estado e para
os nossos municípios, 52 municípios do Estado de Rondônia.
Então queremos parabenizar todos vocês e pretendemos, fu-
turamente, dá mais Votos de Louvor aos funcionários da SEDUC
também, para que possam ser reconhecidos pelo trabalho que
cada um de vocês realiza para o nosso Estado.

Vamos passar a palavra agora aos integrantes da Mesa.
Quero cumprimentar a senhora Francisca das Chagas Holanda
Xavier, Chaguinha, que é a Secretária Adjunta da SEDUC, re-
presentando aqui o Governo do Estado de Rondônia; Senhor
Miguel Câmara, Presidente do IDEP – Instituto Estadual de De-
senvolvimento da Educação Profissional; Senhor Marcos Antô-
nio Shreder, representando a senhora Maria Angélica Ayres,
Secretária de Educação.

Passaremos a palavra agora ao senhor Marcos Antônio
Shreder para fazer uso da palavra.

O SR. MARCOS ANTÔNIO SHREDER – Bom dia a todos. Em
nome da Secretária Chaguinha eu cumprimento a Mesa; em
nome da Professora Elizabeth Siqueira, eu cumprimento todos
os demais que se fazem aqui presentes. Inicialmente eu gos-
taria de relembrar a importância desse projeto e as dificulda-
des que nós tivemos, Deputado, quando nos foi apresentada a
proposta. Então, como na ocasião, juntamente com a profes-
sora Angélica, que até então era Diretora de Educação, nós
tínhamos uma problemática muito grande nas nossas escolas.
Então precisava-se trabalhar com a temática bullying, só que
os nossos professores, de Norte a Sul, de Leste a Oeste, no
Estado, reclamavam que não tinham material para fazer isso.
E nos seus esforços, eles procuravam fazer pesquisa na
internet, procuravam tirar cópia de alguns livros e alguns con-
teúdos para trabalhar a temática na escola. Então, a partir do
momento que foi cogitada a possibilidade de aquisição de kits
para que os professores pudessem trabalhar com seus alunos
e que os pais também fossem envolvidos nessa temática, en-
tão a Secretaria viu com bons olhos e deliberou uma equipe
para que pudesse trabalhar nessa perspectiva. Então, a equi-
pe do Núcleo de Saúde do nosso PSE, então, tomou à dianteira
e a parte administrativa, outros servidores como a Thalyta
Figueiredo. Então nós começamos a pensar na perspectiva de
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atender inicialmente quase dez mil kits para atender 439 esco-
las do Estado. Então por que isso, por que é que era importan-
te? Porque naquela ocasião nós estávamos fazendo uma pes-
quisa, inclusive para justificar alguns projetos, e nós percebe-
mos, na própria mídia estadual, a dificuldade que era conter a
violência. Nós sabemos que a violência não é um problema
somente do Estado de Rondônia, mas, é uma epidemia mundi-
al. E dentro da escola isso começou a acarretar vários proble-
mas aqui no Estado de Rondônia. Então, na ocasião nós fize-
mos uma pesquisa e nós constatamos que a violência e o bullying
estavam inseridos no contexto escolar de Rondônia e todos os
atores das escolas acabavam sendo envolvidos. Por exemplo,
nós pesquisamos que uma aluna, o tema da matéria era: “alu-
na apanha de colegas na saída da escola em Rondônia. Polícia
investiga”; um caso que aconteceu aqui no Bairro Ulisses Gui-
marães. Nós observamos que lá no Cone Sul houve também
uma violência, alunas e amigos das vítimas acabaram se en-
volvendo em brigas. Nós vimos também professores, vice-di-
retores, mães de alunos, então percebemos que a comunida-
de inteira estava inserida em algum tipo de bullying, algum
tipo de violência, e daí a importância de se implementar esse
projeto com a máxima urgência na Secretaria. Então foi pedi-
do naquela ocasião que todos os técnicos envolvidos, e hoje
estão aqui sendo homenageados, dedicassem a esse projeto e
conseguisse, a todo custo, fazer com que o processo ocorres-
se e que esse material chegasse às mãos dos nossos profes-
sores, às mãos dos nossos alunos e de seus pais, para que
pudéssemos fazer um trabalho. Porque nós entendemos, en-
quanto Secretaria, que os problemas sociais não nascem na
escola. Algumas pessoas, de maneira equivocada, pensam que
os problemas sociais nascem na escola. Na verdade, a escola
é tão vítima quanto à sociedade. Então, na escola se desembo-
ca os problemas sociais e entre os problemas sociais inerentes
da nossa sociedade hoje, se encontra o bullying e infelizmente
acaba dentro da escola, muitas vezes, com o seu clímax e com
o seu fato final, às vezes incorrendo em violência, até mesmo
em alguns casos extremos, morte de alunos ou até de profes-
sores. Então, a Secretaria, para evitar esse tipo de problema,
pensou nesse projeto para que pudesse atender. A ideia agora
é ampliar, para que todas as escolas de Rondônia possam ter
esse material, que possa ser trabalhado no cotidiano da escola
e não simplesmente uma atividade esporádica, que vai lá uma
vez por ano, uma vez a cada bimestre. Não, isso deve ser um
trabalho contínuo, sistemático, que todos os atores estejam
envolvidos plenamente com isso. Então a Professora Angélica
pediu para eu transmitir ao senhor e a esta Casa, o seu com-
promisso em trabalhar a perspectiva de evitar bullying na es-
cola e que os esforços que forem precisos junto à Secretaria,
então, tanto ela quanto a Secretária Adjunta, a Professora
Chaguinha, e a Diretora de Educação Elizabeth Siqueira não
vão medir esforços para que possa ser logrado êxito e assim
nós possamos trabalhar juntos. Problemas sociais se resolvem
de modo social com a sociedade. É elogiável esta Casa tam-
bém ter se envolvido nessa temática e a Secretaria agradece.
Muito obrigado.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Obrigado Marcos, e real-
mente nós tivemos uma surpresa também quando foi iniciado
o Projeto que saiu uma Lei Federal, foi lançada uma Lei Fede-
ral que deram, eu não me recordo bem, mas, acredito que 180
dias para que todos os Estados se tornem obrigatório o “Com-

bate ao Bullying nas Escolas. Então, com esse Projeto, Rondônia
também sai na frente com relação aos outros Estados já im-
plantando esse Projeto aqui no Estado de Rondônia através
desse material.

Então, vamos passar a palavra agora ao Sr. Miguel Câ-
mara que é Presidente do IDEP – Instituto Estadual de Desen-
volvimento da Educação Profissional.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Antes
de iniciar as palavras do nosso convidado, registramos a pre-
sença da Sra. Surama Bastos, representando o gabinete do
Deputado Estadual Airton Gurgacz.

O SR. MIGUEL CÂMARA – Quero cumprimentar o Deputado
Neidson, que preside esta Sessão; a Secretária Adjunta
Chaguinha; o Marcos, aqui representando a nossa Secretária
de Estado, Angélica, Secretária de Estado de Educação e em
nome da Professora Márcia Mateus, que é a nossa Diretora
Administrativa e Financeira do IDEP, gostaria de cumprimen-
tar todos os demais presentes.

Quero dizer que também sou professor do Estado e
venho atuando há muitos anos na Educação Estadual e a gen-
te vê a necessidade de um Projeto nesse sentido, quero para-
benizar a SEDUC aqui através da professora Chaguinha; pa-
rabenizar os homenageados e ao Deputado Neidson por reco-
nhecer esse trabalho que a SEDUC vem fazendo, sou do Muni-
cípio de Vilhena, estou agora aqui, assumi no mês de abril o
IDEP, que é o Instituto de Desenvolvimento da Educação Pro-
fissional e continuamos na Educação, portanto, agora aí atu-
ando na Área de Educação Profissional, também trabalhando
com Ressocialização dos Presos, temos vários cursos na área,
nos presídios em Porto Velho e todo o interior, só uma breve
colocação para que todos entendam qual é o trabalho do IDEP,
foi criada uma Autarquia para cuidar exclusivamente da Edu-
cação Profissional, trabalhamos todos os cursos que era an-
tes através do SEAS, do FECOEP, que é um Projeto que nós
temos vários cursos em andamento e que tem outros eixos a
serem contratados na área agrícola e na área do comércio,
estamos trabalhando agora a área indústria, estivemos re-
centemente lançando alguns cursos lá em Guajará-Mirim, nessa
quarta-feira agora estaremos já participando da conclusão de
5 cursos em Costa Marques para atender a necessidade da-
quela comunidade e voltando ao Projeto que a SEDUC vem
desenvolvendo.

Quero aqui parabenizar a SEDUC todos envolvidos ao
Projeto, porque nós sabemos da importância, isso que o Mar-
cos falava ali sobre essa briga de meninas lá no Cone Sul
aconteceu em Vilhena, uma das envolvidas era da escola que
eu trabalhava e a gente tinha uma preocupação muito grande
com essa questão da crescente violência nas escolas.

Então parabéns a todos, parabéns Deputado pela inici-
ativa e bom dia a todos.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Vamos passar a palavra
agora a Sra. Francisca das Chagas Holanda Xavier
(Chaguinha), Secretária Adjunta da SEDUC, representando o
Governo do Estado de Rondônia.

A SRA. FRANCISCA DAS CHAGAS HOLANDA XAVIER –
Bom dia a todos! Eu quero cumprimentar o Deputado Neidson,
eu não o conhecia, até ele falou comigo cedo, queria lhe pedir
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desculpas, o senhor graças a Deus é um dos poucos que vai à
SEDUC; então, às vezes, a gente acha bom, porque, às vezes,
quando a gente vê um Deputado: “ai meu Deus do Céu, lá vem
o Deputado”. E esse aqui, às vezes, que procurou a SEDUC foi
para trazer coisa boa para a gente. Então a gente agradece ao
senhor pela sensibilidade desse Projeto juntamente com o Flávio
e em nome do nosso Governador Daniel Pereira quero dar bom
dia a todos e dizer que o nosso Governador é uma pessoa
muito voltada para a Educação, é um Professor igual a gente,
a vida tem dessas coisas, ele está como Governador e nada
impede que um de nós também um dia não estaremos, não é?
É só a gente tentar e acreditar que tudo dá certo. A gente tem
assim esse carinho muito grande pelo Governador Daniel Pe-
reira porque uma pessoa muito sensível a educação, é uma
pessoa que sempre quando nos procura é para pedir que seja
feito alguma coisa para melhoria da nossa Educação. Então, a
gente enquanto professor agradece ao Governador Daniel Pe-
reira e também agradecer a esta Casa que está sempre aju-
dando o Governador nas nossas propostas no que a gente ne-
cessita, nós temos os Deputados ao nosso lado e isso é muito
bom o Governo só funciona bem se todos estiverem de comum
acordo para o bem da sociedade. Então, a gente agradece ao
Senhor Deputado, e que o senhor continue sempre tendo um
olho de diferenciado, sabemos que o senhor é médico, mas,
que bom que o senhor lembra que passou numa escola, que
passou em uma sala de aula, e que nós, professores, não só
não só nós que estamos aqui. Mas, quero lhe pedir sempre
que o senhor puder que o senhor traga esse Voto também
para todos os Professores do nosso Estado, não só da rede
estadual, como da rede municipal, porque nós somos na rea-
lidade uns guerreiros, não é fácil a gente trabalhar numa sala
de aula, não é fácil a gente cuidar às vezes vinte, trinta salas
de aulas às vezes até com quarenta alunos e dar conta e saber
da nossa obrigação, da nossa responsabilidade. Então, a gen-
te quando encontra pessoas que têm essa sensibilidade como
o senhor, à gente só tem a agradecer. E dizer que o famoso
bullying que hoje virou essa febre, isso já existia há muito
tempo, na realidade ele teve uma ênfase maior a partir dos
anos 80 para cá, aonde começaram a ver que não era só uma
brincadeira de criança, era uma coisa que influenciava na vida
escolar daquela criança. Eu lembro que, eu sou do Ceará, o
nome Chaguinha, já está dizendo, é muito difícil você vê uma
paulista com o nome Chaguinha, geralmente é Chaguinha do
Ceará. E assim, eu lembro que eu morria de vergonha de usar
o meu uniforme porque eu tinha as pernas muito finas, e eu
não queria ir para a escola, porque minha amigas, falavam
isso para mim, quando era que eu ia ter as pernas grossas.
Então, querendo ou não, isso parece ser uma besteira na rea-
lidade para algumas pessoas, mas, para mim que todo dia ia
para a sala de aula, aliás, ia para escola e sabia que eu ia
ouvir aquilo, deixava a gente triste. Então, assim, esse materi-
al que hoje está chegando às escolas, já está, acredito que o
projeto já desde ano passado, é uma emenda do Deputado, e
a gente só está dando continuidade, e esperamos que não
pare. Porque todo dia, nós recebemos nas nossas escolas,
pessoas, aliás, alunos que em virtude, como o Marcos falou,
não é uma questão da escola, é uma questão que às vezes já
vem da sua própria convivência em casa, já olha para as pes-
soas de forma diferenciada. Esses dias, eu estava vendo na
internet, uma mãe, era uma moça negra e a filha dela, ela
tirou, ela fez a filmagem da filha brincando sozinha no parqui-

nho porque ninguém queria chegar perto dela, porque ela era
negra. Então, isso é uma coisa assim que deixa a gente muito
sensibilizada, e isso só vai acabar se nós, todos nós professo-
res, a sociedade por um todo, começar a combater e não achar
engraçado quando nosso filho, quando nosso colega, quando
nosso sobrinho, neto; sei lá, chama alguém, um coleguinha de
uma forma que não é comum, denegrindo até a sua cor ou
alguma coisa que ele venha a cometer. Então, assim, a gente,
eu fiquei muito feliz quando eu soube do Projeto, que já existia
na SEDUC, e espero que ele não pare, não só nas escolas da
rede estadual, como também Deputado, se o senhor puder
estender aos prefeitos, as redes municipais, porque uma cri-
ança..., isso começa desde o primeiro ano, vai até sei lá até
onde, às vezes a gente não sabe até onde acontece; aonde ele
termina, ele não termina na realidade nunca, porque a gente
nunca esquece aquilo que a gente passa nas escolas quando é
criança. Então, muito obrigada, obrigada a todos vocês por
estarem presentes. E já peço ao senhor que homenageei tam-
bém a equipe da SEDUC, porque é uma super equipe, são
pessoas comprometidas com a educação do Estado. Estou ven-
do o Cebola ali. O Cebola não é professor, mas, é o nosso
santo Cebola, é uma pessoa maravilhosa que nos ajuda todo
dia. Então, bom dia! A minha filha está ali, obrigada Carol, por
ter vindo. E só tenho a agradecer mesmo, vocês terem se
lembrado da gente nesse voto, porque a gente faz um traba-
lho há tanto tempo, e quando sabe que alguém, como se diz,
faz essa valorização com a gente, à gente fica muito agradeci-
da. Então, bom dia! E que tenhamos todos, uma feliz semana,
e que o Brasil ganhe, não é gente? A gente precisa disso.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Realmente, tomara que
o Brasil ganhe. Hoje eu fiquei sabendo o nome do Cebola, eu
só o conheço como Cebola, que é o Valdemir da Silva, não é?

A SRA. FRANCISCA DAS CHAGAS HOLANDA XAVIER – Eu
também queria saber.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Chegou também o 3º
Sargento Bombeiro Militar, o Rodrigo Andrade da Rocha, que é
o homenageado também, não pode estar na Sessão Solene
anterior. Nós vamos conseguir um blazer para ele poder rece-
ber a Medalha aqui conosco também.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Vamos
entregando o Voto de Louvor. Convidamos Sua Excelência Se-
nhor Deputado Dr. Neidson aqui à frente para proceder a en-
trega do Voto de Louvor e convidamos para receber:

- Sra. Francisca das Chagas Holanda Xavier (Chaguinha), Se-
cretária Adjunta da Educação.
- Elizabeth Matia de Siqueira.
- Ana Paula Souza Maia.
- Maria Inês Alves Fernandes.
- Laís Reis de Castro.
- Rosemary Valentim Marr.
- Thalyta Figueiredo Silveira.
- Valdemir da Silva.

Também temos nesta mesma Sessão Solene de home-
nagem a entrega da Medalha do Mérito Legislativo ao 3º
Sargento BM Rodrigo Andrade da Rocha. Convidamos o Sar-
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gento para receber de S.Exª o Deputado a sua Medalha do
Mérito Legislativo.

Convidamos Sua Excelência Sr. Deputado retornar à Mesa
para dar sequência a esta Sessão Solene de Homenagem, pa-
rabenizando a todos os homenageados.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Parabéns a todos vocês,
depois no final vamos convidar todos aqui à frente também
para que possamos tirar uma foto coletiva de todos os home-
nageados à frente e agradecer e parabenizar cada um de vocês
pelos relevantes trabalhos. Conforme a Chaguinha nos solici-
tou, nós vamos fazer sim a toda equipe da SEDUC esse Voto de
Louvor. Já vamos pegar a lista, solicitar a lista da SEDUC para
que possamos fazer um Voto de Louvor pelos trabalhos que
vocês realizam para o nosso Estado de Rondônia.

Alguém quer fazer uso da palavra, dos homenageados,
alguém de vocês? Vamos quebrar o protocolo.

A SRA. MARIA INÊS ALVES FERNANDES – Bom dia a todos!
Gostaria de cumprimentar à Mesa na pessoa do Deputado
Neidson; gostaria de cumprimentar toda essa plêiade na pes-
soa da Professora Chaguinha e dizer que esse momento é de
fato um momento muito especial para todos nós, sobretudo,
para o Estado de Rondônia. É um momento em que esta Casa
de Leis reconhece que o Estado de Rondônia tem problemas a
serem superados, o Bullying enquanto uma atitude permanen-
te de violência, ela é reconhecida no sentido de que nós, en-
quanto, Secretaria de Estado da Educação e as Secretarias
parceiras precisamos trabalhar para diminuirmos e possivel-
mente no futuro não sabermos se próximo ou longínquo inibir
ao máximo para acabar com essa atitude que não é uma brin-
cadeira, mas, é uma atitude que faz as pessoas sofrerem para
toda a vida.

O Programa Saúde na Escola, onde esse Projeto se en-
contra, é um Programa que já acontece no Estado de Rondônia
desde 2012, dentre deste Programa nós elencamos várias ações
além do Bullying, nós, inclusive, hoje à noite estamos iniciando
um grande evento de Prevenção as Drogas que vai acontecer a
abertura lá na Faculdade UNOPAR e de terça à sexta-feira acon-
tecerá no Rondon Palace Hotel, ainda na quinta e sexta-feira
nós também no Programa Saúde na Escola estamos realizan-
do uma Formação Específica do Programa Saúde na Escola
com participantes da Saúde, Educação e Assistência para que
nós possamos fazer um alinhamento da nossa fala, Deputado.
Nós acreditamos que essa soma de problemas que escola en-
frenta, ela só pode ser superada na medida em que nós o
façamos de forma permanente, contínua e intersetorial. O
Bullying ou qualquer outra ação de prevenção precisa ser visto
como uma Política de Estado, ela não pode ser vista como uma
ação pontual na agenda do Estado, mas, como uma política.
Neste sentido, gostaria de agradecer a minha equipe, embora
não esteja toda aqui porque hoje nós estamos organizando
esses dois eventos que acontecem esta semana. Agradecer a
nossa equipe técnica e agradecer aos nossos gestores que têm
nos apoiado na construção da resolução dessas possibilidades.

Eu gostaria de dizer que estamos ao inteiro dispor desta
Casa de Leis no sentido de estarmos buscando, juntos, a par-
ceria para que nós possamos dá encaminhamento a essas de-
mandas que o nosso Estado enfrenta. Muito obrigada e bom
dia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Professora Laís.

A SRA. LAÍS REIS DE CASTRO - Bom dia. “Bullying, o sofri-
mento das vítimas e dos agressores. O Bullying é a negação
da amizade, do cuidado e do respeito, sofre o agredido, sofre
o agressor, sofre a humanidade. Pobres jovens, adolescentes,
crianças indefesas. Pobres pais ausentes que choram tardia-
mente. Pobre escola, que deveria acolher, proteger, preparar,
ser amiga, enfim. O preconceito que fere e mata, nasce desse
sentimento menor de arrogância, de prepotência, de
incompaixão. O amigo cuida, o amigo não humilha, o amigo
tem compaixão. Ah! E que sentimento nobre é a compaixão, a
capacidade de se colocar no lugar do outro e sofrer a mesma
dor que o acomete. Uma alma em dois corpos é assim que
deveria ser. A pedagogia da amizade é um convite à reflexão,
uma alma habitando dois corpos, eis o convite da amizade,
eis a pedagogia a serviço do bom, do belo e do verdadeiro. Há
muito a fazer. Façamos! Esse é o texto desse livro do Gabriel
Chalita ‘Pedagogia da Amizade’. Obrigada.”

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – A professora Chaguinha
vai ter que se retirar que tem que liberar o pagamento da
SEDUC, e é até às 11 horas, então está justificada a sua saí-
da. Obrigado Professora.

Convidar o Valdemir da Silva, para fazer uso da
palavra.

O SR. VALDEMIR DA SILVA – Quero aqui agradecer, em
nome do Deputado Dr. Neidson, agradecer a Casa; em nome
da Secretária Chaguinha, agradecer os demais presentes. Di-
zer a vocês que isso é muito importante para nós, para cada
um de nós que estamos sendo homenageados e dizer tam-
bém o quanto a gente luta e corre atrás para resolver as coi-
sas dessa Secretaria de Educação, que é de um modo geral,
em toda gerência e subgerência. Nós sabemos o quanto, no
dia a dia, nós precisamos muito desse apoio desta Casa tam-
bém. Eu estou nesse governo desde 2011, em janeiro entrei
nesse governo, e fui para a Gerência de Manutenção do Esta-
do, que era feita por Porto Velho. E 2012, mês 08, mês 09
pedi para sair e onde eu fui, em janeiro de 2013 fui convidado
para assumir a Gerência de Transporte da SEDUC, no qual
fiquei até o final de 2013 e assim fui, na época a Secretária
Isabel: “Cebola, vai para o Almoxarifado”. Aí estamos lá até
hoje, graças a Deus. Enfim, eu quero agradecer ao Daniel
Pereira, Governador e a toda equipe SEDUC, principalmente
também os Coordenadores, no qual a gente tem mais, a gen-
te se fala mais, trabalhamos juntos. E o nosso pensamento,
pessoal, é a ponta, não é, Deputado? Eu acho que o pensa-
mento dessa SEDUC, dessa gerência, das gerências e
subgerências é atender a ponta. A ponta é o aluno, a ponta é
o professor, é a sala de aula, a sala de aula com ar condicio-
nado, com estrutura para poder atender as salas de aula, aos
alunos. E assim a gente tem essa oportunidade de estar tra-
balhando isso e o Deputado Dr. Neidson está acompanhando
de perto os trabalhos e parabéns à SEDUC, a Angélica e ao
Deputado por esta iniciativa desse trabalho e que isso traga
para o Estado e para a sala de aula e os professores, uma
coisa muito boa. Quero agradecer, muito obrigado a todos e
tenham um bom-dia.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Convidar à senhora
Elizabeth Matia de Siqueira também, que quer fazer uso da
palavra.
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A SRA. ELIZABETH MATIA DE SIQUEIRA – Quero cumpri-
mentar aqui Sua Excelência, Deputado Dr. Neidson e cumpri-
mentar todos os homenageados e registrar aqui os nossos
agradecimentos em nome da diretoria Geral de Educação.
Agradecer também a Professora Angélica, que era a antiga
Diretora Geral de Educação, e hoje está como titular da pasta
da Secretaria de Educação, então, os nossos sinceros agrade-
cimentos. Eu assumi ainda a Diretoria, o trabalho já estava em
andamento e nós estamos dando continuidade. Então gosta-
ria, neste momento de registrar os meus sinceros agradeci-
mentos a todos os gerentes da Secretaria de Educação, a to-
dos os técnicos pelo trabalho desenvolvido na Secretaria, tan-
to os técnicos do Pedagógico como do Administrativo e do Fi-
nanceiro. Porque a SEDUC é um todo, então registro os nossos
sinceros agradecimentos e gostaria de dizer que todos os téc-
nicos da Secretaria estão homenageados em nome das pes-
soas que estão aqui hoje. Então, muito obrigada e felicidades
a todos. E obrigada a esta Casa de Leis.

O SR. DR. NEIDSON (Presidente) – Ninguém mais vai fazer
uso da palavra? Então, invocando a proteção de Deus, declaro
encerrada esta Sessão Solene e convidamos a todos para o
coquetel que será servido aqui no Salão Nobre desta
Assembleia.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 10 horas e 15 minutos)

Cargo: Membro de Comissão
Lotação: Cor. Administrativa

Porto Velho - RO, 17 de Julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 467/2018-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 02 (duas) diárias no período de 17 a 18/07/2018, ao
servidor relacionado que se deslocará ao município de Ariquemes
- RO, conduzindo o veiculo ONIX placa NBX 6562, para o desloca-
mento dos membros da 2ª CPSPAD, conforme Processo
nº.00010261/2018-56.

Matrícula: 200163191
Nome: Maycon Silva Pinto
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. de Documentacão

Porto Velho - RO, 17 de Julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 468/2018-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 06 (seis) diárias no período de 19 a 24/07/2018, aos
servidores relacionados, conforme Processo nº. 00010346/2018-
25.

Matrícula: 200163567
Nome: Dejacy dos Santos Rocha
Cargo: Asses. Militar Esp.
Lotação: Sec. de Seg. Instituc

Matrícula: 200164296
Nome: Aparecido Alexandre do E. Santo
Cargo: Asses Militar
Lotação: Sec. de Seg. Instituc

Matrícula: 200164237
Nome: Pedro Geovar R. Junior
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Div. de Insv. I. e C. Operacional

Porto Velho - RO, 19 de Julho de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                        Secretário Geral

ATO Nº 466/2018-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 02 (duas) diárias no período de 17 a 18/07/2018, aos
servidores relacionados que se deslocarão ao município de
Ariquemes - RO, com objetivo de instruir os autos do Processo
Administrativo Disciplinar nº 005/2018/CA/ALE-RO, conforme Pro-
cesso nº.00010261/2018-56.

Matrícula: 100009804
Nome: Osmar Vilhena de Amorim
Cargo: Membro de Comissão
Lotação: Cor. Administrativa

Matrícula: 100004341
Nome: José de Ribamar Silva
Cargo: Pres. C. P. S. Proc. Adm.
Lotação: Cor. Administrativa

Matrícula: 100008624
Nome: João Lenes dos Santos
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