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TAQUIGRAFIA

ATA DA 53ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 4ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA

LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 07 de novembro de 2018 .

Presidência dos Srs.
EZEQUIEL JUNIOR - 2° Vice-Presidente

AÉLCIO DA TV - Deputado

Secretariado pelos Srs.
CLEITON ROQUE - Deputado

JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 09 horas e 15 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson
(PMN), Ezequiel Júnior (PRB), Geraldo da Rondônia (PHS), Jean
Oliveira (MDB), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB),
Lazinho da Fetagro (PT), Lebrão (MDB), Luizinho Goebel (PV),
Ribamar Araújo (PR), Rosângela Donadon (PDT), e Só Na Bença
(MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Alex Redano (PRB), Anderson do
Singeperon (PROS), Edson Martins (MDB), Hermínio Coelho
(PC DO B), Leo Moraes (PODE), Marcelino Tenório (PRP),
Maurão de Carvalho (MDB) e Saulo Moreira (PDT).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro aberta a 53ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura da Ata da Sessão anterior.

Lida a Ata, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
a Ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a
por aprovada. Quero aqui, em nome da Mesa, cumprimentar
os Excelentíssimos Vereadores de Cacoal que estão na Casa,
acompanhando os trabalhos aqui, Vereador Jabá Moreira,
vereador atuante, querido na região de Cacoal; Professor Nilton,
também seja bem-vindo a esta Casa de Leis. Cumprimentamos
também o Presidente da Câmara de Seringueiras, Vereador
Cláudio Oliveira; Vereador Huga também, Vereador Ricardo
Stevanelli. Sejam todos bem-vindos a esta Casa de Leis.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. CLEITON ROQUE (Secretário ad hoc) - Procede à
leitura do Expediente Recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 236/2018 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera a Lei nº 4.071, de 22 de maio de
2017, que ‘Autoriza a compensação de créditos devidos ao Poder
Executivo – fone 0100, com créditos tributários do Instituto de
Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia – IPERON,
em razão do pagamento de remuneração de servidores
aposentados que permanecem integrados à Folha de
Pagamento da Administração Direta’”.
02 – Ofício s/n/2018 – Sindicado dos Peritos Criminalísticos do
Estado de Rondônia, solicitando que seja tomada providencias
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quanto os prazos regimentais na tramitação da Mensagem nº
235, de 06 de novembro de 2018.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cleiton Roque. Na data de hoje, nós lembrando no Brasil de
uma profissão muito importante que é a Profissão de Radialista.
Então, eu quero aqui em nome da Mesa, em nome deste
parlamento cumprimentar a todos os radialistas do Estado de
Rondônia, essa profissão tão nobre um verdadeiro sacerdócio.
Profissão que me colocou a esta Casa de Lei aqui, graças ao
nosso trabalho através do rádio, que nós conseguimos mostrar
a nossa capacidade em defender a população, em ser um
grande parceiro do povo principalmente da Região de
Machadinho. E comecei no rádio ali no ano 1990, na extinta
Rádio Ariquemes, lá na minha cidade natal Ariquemes, em 96,
fui residir em Machadinho sempre atuando na comunicação,
sempre no rádio, e permaneço até hoje inclusive mantendo o
programa no ar. Então, com muita alegria que eu faço parte
dessa profissão. E quero cumprimentar aqui todos os radialistas
pelo seu dia hoje, dia 07 de novembro, parabéns a todos no
Estado de Rondônia, que fazem o rádio e que muitas vezes se
colocam como verdadeiros porta-vozes da população.

Passemos agora às Breves Comunicações. Com a palavra,
por cinco minutos, sem apartes, Deputado Adelino Follador.
Deputado Adelino, não se encontra no plenário, passamos a
palavra então, aqui, para o próximo inscrito, Deputado Só Na
Bença, nas Breves Comunicações com a palavra.

O SR. SÓ NA BENÇA – Senhor Presidente, nobres
companheiros, quero aqui agradecer o público aqui presente
com a presença do Vereador Jabá, de Cacoal, em seu nome
quero cumprimentar a todos os vereadores, prefeitos aqui
presentes. Quero agradecer a Deus por essa oportunidade da
qual ele ter nos concedido de poder estar aqui mais uma vez
neste dia, dia 07 de novembro para que nós realizarmos esta
Sessão tão maravilhosa. Quero aqui senhor Presidente,
cumprimentar a todos, toda a mídia aqui presente, os jornalistas
que sempre estão aí anunciando, escrevendo as matérias aqui
desta Assembleia. E dizer que estou muito otimista pelo
mandato de Deputado Estadual que eu tenho feito aqui nesta
Casa. Agradeço neste momento Rondônia, agradeço a Pimenta
Bueno, Primavera de Rondônia, São Filipe, Parecis, Cacoal,
Chupinguaia, e assim toda região da Zona da Mata que é o
nosso reduto, onde a gente já reside há dezenove anos, quase
vinte anos ali naquela região. Agradeço Rondônia, pela votação
que eu tive de nove mil, duzentos e noventa e sete votos, a
gente não conseguiu chegar, mas nós estamos com as nossas
cabeças erguidas e dizendo a nossa população que a forma da
nossa política é desse jeito, hoje, nós estamos Deputados,
amanhã pode ser outras pessoas. Então, aqui eu quero senhor
Presidente, apenas agradecer a todos os meus assessores do
gabinete, as pessoas que frequentaram e ainda frequentam
até hoje, ali o nosso gabinete a procura de recurso, de
tratamento, de até mesmo pessoas que tem ido ali ao nosso
gabinete para nos visitar, fazer o seu trabalho a sua parte como
cidadão. E dizer que Rondônia está de parabéns, o Estado do
Brasil está de parabéns, porque cada dia, cada momento a
gente vê a nossa Rondônia, a nossa capital, os municípios, os

distritos do nosso Estado e também todas as associações se
desenvolvendo, se desenvolvendo. E dizer que cada dia sempre
pensando em crescer, crescer é um dever de cada um de nós.
Por eu ser motorista de carga pesada Deputado Ribamar, ali
na segunda cidade mais pequena do Estado que é Primavera
de Rondônia, então estou muito feliz de saber que fui eleito a
deputado estadual, Deputado Adelino, morando numa cidade
que tem menos, Deputado Aélcio da TV, tem menos de 4 mil
habitantes, então para mim é uma honra, foi uma honra de
poder representar a nossa sociedade, a nossa região da Zona
da Mata e também do nosso Estado de Rondônia. Então eu
deixo aqui os meus agradecimentos primeiramente a Deus por
ter nos dado sabedoria para que pudéssemos administrar o
mandato com muita segurança, administrar o mandato com
muita cautela para não errar, porque sabemos que não é fácil,
Presidente Ezequiel Junior, a gente muitas vezes principalmente
da forma que eu e outros amigos como o Ribamar Araújo,
outras pessoas que tem o trabalho de deputado e também faz
um trabalho social. Então quero aqui deixar os meus
agradecimentos a essa mídia, essas crianças, meus bebês que
todos os dias estão aí escrevendo anunciando para Rondônia
quem é Só Na Bença, quem é Ezequiel Junior, quem é Adelino,
quem é Maurão de Carvalho, quem são os 24 deputados desta
Legislatura, então o motivo nosso aqui somente é de
agradecimento. Agradecer os prefeitos, os vereadores, a gente
tem colocado ali em Pimenta Bueno muitos recursos através
do Governo, várias escolas estaduais têm recebido benefícios,
Jabá, através do Deputado Só Na Bença e também a sua cidade,
essa cidade abençoada que é Cacoal e as outras cidades. Então
eu quero agradecer a cada um de vocês e dizer que nós vamos
continuar com a nossa cabeça erguida olhando para Jesus
porque Ele é autor e consumador da nossa fé. Muito obrigado,
Deus abençoe a cada um de nós.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado, Deputado,
ainda não concluiu, Deputado? Estava inspirado hoje, Deputado.

O SR. SÓ NA BENÇA – Agradecer a V. Ex.ª também que tem
dado muita prioridade para a gente e vai continuar dando, em
nome do Senhor Jesus. Obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado, Deputado
Só Na Bença.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sim, senhor.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência sempre muito
pontuado na sua gestão da Mesa aí quando está presidindo.
Eu queria primeiro agradecer aqui a presença, registrar a
presença já foi registrado, do Vereador Jabá do município de
Cacoal, um dos vereadores mais combatentes do Estado de
Rondônia, legislador que se dedica a defesa da população,
parabéns Vereador Jabá. Eu acompanho o seu trabalho e você
realmente exerce o papel de legislador no seu ápice.
Cumprimentar também, pedir aqui ao nobre Deputado Jesuíno
Boabaid nosso parceiro, amigo. Ontem adentrou nesta Casa e
foi colocado em pauta um projeto da CIDE, recurso federal
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que nós temos várias obras no Estado que estão sendo
executadas pelo Estado e precisa de autorização para colocar
dentro do recurso federal. O Deputado Jesuíno pediu vista do
projeto corretamente até porque faltavam informações no
projeto, e nós temos reclamado disso à Casa Civil, a Secretaria
manda, Deputado Jesuíno, falei com o Diretor Katatal, o DER
mandou todas as obras para a Casa Civil e para onde se
processa os projetos para colocar dentro do projeto para vir
para a Casa e não colocaram, aí eu ontem com o seu pedido
de vista e a sua reclamação correta que foi feita eu cobrei
deles, já encaminhei por whatsApp, está chegando agora o
documento falando todas as obras que estão sendo executadas
com esse recurso que é um recurso federal. Então gostaria de
solicitar a V. Ex.ª, já vou lhe passar as informações, se V. Ex.ª
puder tirar a vista hoje deste projeto para que a gente possa
acelerar porque nós precisamos empenhar e acelerar essas
obras para a sua conclusão. E outro projeto, senhor Presidente,
se o Deputado Jesuíno assim entender por bem liberar o pedido
de vista nós solicitamos que seja incluída essa matéria em
pauta. E outra matéria que a gente solicitaria de V. Ex.ª para
que deferisse a pauta dela, foi lida hoje, a questão do IPERON,
nós temos uma matéria onde os nossos pensionistas,
aposentados que estão aguardando em casa ou que já estão
aposentados estão recebendo pela Fonte 100 do Estado, isso
não é justo, isso não é justo Deputado Adelino, então o Governo
está pedindo autorização para transferir para que o IPERON
faça o pagamento aonde que é de direito. Eu gostaria de colocar
esta matéria também em pauta para que a gente pudesse
aproveitar e deliberar, eu estou sem o número da Mensagem
aqui, que a gente pudesse deliberar na sessão de hoje. São
duas matérias importantes e justas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, a primeira de R$ 22 milhões, lógico que tem aquela
questão que eu também contesto, que eu fiz o reclame. Desde
um tempo eu venho aqui tratando com o Líder do nosso Governo
o Deputado Laerte, a questão ali aonde existe uma usina no
bairro Nacional onde iniciou o tapa-buracos, só o tapa-buraco.
A promessa era de duas ruas que faltavam para ser asfaltada,
não asfaltou, então só fica em promessas. Aí eu fico me
perguntando: essas obras que não foram encaminhadas para
nós, aqui, informações, aonde será feita, como será feita? Será
que vai ser executada em curto prazo? Quanto a essa questão
eu posso até abrir o meu pedido de vista em respeito, salvo
engano, que tenham valores de outros recursos de outras
fontes. Agora a questão do IPERON não, aí o senhor quer pautar
uma situação que inclusive eu já fiz uma lida superficial, está
revogando diversos dispositivos.

Eu conheço a Presidente do IPERON. Então qualquer
coisa que trata de IPERON a gente tem que discutir de forma
mais amplas. Então eu penso se caso coloque, eu coloco aqui
já consignado o meu pedido de Vista nesta matéria.

Eu queria também que fosse deferido Deputado
Presidente Ezequiel...

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, o Deputado Jesuíno
com certeza, agradecer Deputado Jesuíno por tirar pedido de
Vista do DER. Essa questão do IPERON e aí Vossa Excelência
vai ter oportunidade de pedir até para estudar para semana,

importante. É uma questão que hoje o Estado paga os
aposentados pela Fonte 100. Ora se o servidor aposentou quem
tem que pagar é o IPERON porque contribuiu para isso. E
logicamente que o Estado Deputado Adelino ele tem que fazer
um encontro de contas com o IPERON. Porque não é justo se
pagar pela Fonte 100, aliás, não pode, está se cometendo até
uma improbidade, porque quem tem que pagar é o IPERON,
os pensionistas. Então o Estado pede esta autorização para
que o Estado também possa fazer o encontro de contas com o
IPERON para poder sanar esse prejuízo que o estado sofreu
na Fonte 100. Então eu gostaria que Vossa Excelência colocasse
em pauta a Mensagem 236 e também a Mensagem do DER.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, conforme dispõe no artigo 237, nós temos diversos
Títulos de cidadão, inclusive, que está findando o ano, são de
diversos deputados. Eu peço a Vossa Excelência que seja
deferido para a gente incluir na Ordem do Dia, e a gente dar o
Parecer em bloco. E por ser votação única a gente aprova logo
e os deputados que concederem essa medalha faça a devida
entrega. Eu queria que fosse deferido.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Primeiro eu quero
deferir aqui o Requerimento do Deputado Laerte com base no
artigo 237, dos dois projetos. Pedir ao Deputado Jesuíno que
nos secretarie neste momento, só para ficar registrado nos
Anais desta Casa o número dos projetos que está pedindo
para ser incluído na Ordem do Dia, com base no artigo 237.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DECRETO LEGISLATIVO 363/18 DO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao senhor
Nelsias Pensador da Silva;

- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 362/18 DO DEPUTADO
ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao senhor Odair Calado;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 365/18 DO DEPUTADO SÓ
NA BENÇA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado
da Polícia militar senhor Cássio Figueredo Silva, pelos
relevantes serviços prestados;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 357/18 DO DEPUTADO SÓ
NA BENÇA. Concede o Título de Cidadão Honorífico do Estado
de Rondônia ao senhor Doutor Paulo César Pires Andrade, pelos
relevantes serviços prestados;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 346/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha de Mérito
Legislativo ao 3º Sargento PM o senhor Ralciclei da Silva
Carvalho;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 345/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Manassese Figueiredo
da Silva;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 339/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha de Mérito
Legislativo ao Capitão PM o senhor Jefferson Ribeiro da Rocha;

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, senhor
Presidente.
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O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Pois não, Deputado
Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Todos estes projetos estão com
o Deputado Ribamar para relatar. Foi distribuído hoje na
Comissão de Educação, todos do Deputado Maurão e todos do
Deputado Só Na Bença estão comigo. Todos foram distribuídos
hoje na Comissão de Educação, então eu acho que teria que
falar com o Deputado Ribamar para dar o Parecer. Se fosse o
caso. Porque todos estes foram distribuídos na Comissão de
Educação, eu que distribui e eu que presidi a reunião. Todos
estes projetos...

O SR. JESUÍNO BOABAID – O problema, Deputado Adelino é
que se não for colocado na Ordem, inclusive está vencido, a
gente não aprova...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Aí teria que pedir para o Deputado
Ribamar, os deputados que são relatores para concordar em
colocar.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Na verdade eu sou o Relator da
Comissão de Constituição e Justiça. Tá aqui, todos os que eu
sou Relator...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Já está na Educação, já está na
Educação, não está na de Justiça mais não, está na Educação.
Fui eu que presidi a reunião hoje, fui eu que distribuí todos...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Aí daqui que vá para o prazo, nós
estamos findando o ano, não há entrega destas Comendas.
Cadê o deputado? Nem ele mesmo não contestou ... a gente já
vai deferir. Segue a matéria, vamos...

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Só o número dos
Projetos mesmo para ficar registrado nos Anais.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) - PROJETO
DECRETO LEGISLATIVO 358/18 DO DEPUTADO SÓ NA BENÇA.
Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao Soldado da Policia
Militar o senhor Rosenaldo Brito Macêdo, pelos relevantes
serviços prestados;

- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 347/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Cabo PM o senhor Flavemar Santos de Souza;
- PROJETO DECRETO LEGISLATIVO 342/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Ademir de Matos e
Silva.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO DO
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO 344/18. Concede a Medalha
do Mérito Legislativo ao 2° Sargento PM o senhor Edimilson
Lins de Albuquerque.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO 341/18. Concede a Medalhas do Mérito Legislativo
ao 2° Sargento PM o senhor Pedro Eduardo da Rocha.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO 337/18.  Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Cabo PM o senhor Maykon Peçanha de Jesus.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO 338/18. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Cabo PM o senhor Diego Mendes Moraes.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO 340/18. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Capitão PM o senhor Maurílio Miranda Pereira.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO MAURÃO
DE CARVALHO 343/18. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2° Sargento PM o Senhor Clodoaldo Nunes do
Nascimento.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO AIRTON
GURGACZ 351/18. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao Excelentíssimo senhor Juiz Dr. Edewaldo Fantini Junior.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO SÓ NA
BENÇA 359/18. Concede a Medalha de Mérito Legislativo ao
3° Sargento da Polícia Militar o senhor Roberto Marinho
Gonçalves, pelos relevantes serviços prestados.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO JESUÍNO
Boabaid 317.  Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Soldado PM o senhor Fábio Gonçalves de Souza.

Lidos os Decretos Legislativos, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Está deferido o
requerimento do Deputado Jesuíno com base no artigo 237.
Quero cumprimentar aqui o senhor Armed Darllas,
representando a Diretoria Regional do Partido Verde de Ji-
Paraná, seja bem-vindo.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra por cinco
minutos, o Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, todos os
meus colegas deputados, é um prazer mais uma vez estar
aqui na tribuna. Cumprimentar todos os presentes; a imprensa.
Dizer que nós hoje, nós estamos aí com um pedido para mudar
a Audiência Pública sobre o Transporte Escolar, que era para
ser no dia 19 de novembro, mas como tem a marcha dos
prefeitos em Brasília, os prefeitos pediram que a gente
mudasse a data. Eu quero agradecer ao Deputado Jesuíno
que cedeu, trocamos uma audiência que ele tem prevista para
o dia 26 novembro. Então, Audiência Pública do Transporte
Escolar, convidamos os prefeitos, também a Educação, também
espero que o novo Governo até lá já tenha a sua equipe para
discutir, para o dia 26.11.18 ter a Audiência Pública para discutir.
Eu sou o relator o Projeto do Transporte Escolar, onde visa
transferir fundo a fundo e deixar de fazer os convênios. É um
Projeto muito importante, a Aron também está sendo
convidada, o Ministério Público também vai estar presente
nessa Audiência Pública muito importante aqui na Assembleia.

Quero também dizer que nós estivemos do DER ontem
cobrando, embora o DER com muita dificuldade, agradecer ao
Deputado Jesuíno que abriu mão da vista de alguns recursos
que estão sendo remanejados, que a situação do DER no Estado
de Rondônia hoje é péssima, inclusive faltando combustível,
maioria das residências estão trabalhando com combustível
limitado, só fazendo emergências, isso é lamentável, porque
chegar à época da chuva, Deputado Lazinho, a gente vai pagar
muito caro por isso, que ainda dava para trabalhar, dá para
trabalhar muito. Nós sabemos que na região de Ariquemes
temos várias regiões, na RO-144, que precisa cascalhamento
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urgente. A ligação de Alto Paraíso no garimpo está em péssimas
condições. Pedir então, que haja um empenho para que a gente
ajude, para que o DER faça o que se pode fazer nesse
momento, porque na chuva vai ser muito difícil. Mas eu queria
também falar sobre um assunto que nos preocupa muito, que
é a violência. Nós sabemos que essa semana passada agora
houve roubo nas armas do Fórum de Ariquemes, aonde os
bandidos entraram no Fórum, o Fórum está há 100 metros da
Delegacia da Polícia Civil, havia várias viaturas da Polícia Militar
naquele momento fazendo operação da Lei Seca quase que
em frente ao Fórum, próximo ao Fórum, a Delegacia próxima
ao Fórum, menos de 100 metros e os bandidos foram tão
ousados que entraram e as duas vigilantes que tinham, duas
mulheres que estavam cuidando foram pegas e acabaram
roubando todas as armas que estavam lá, aproximadamente
sete armas foram roubadas lá dentro do Fórum. Armas das
Guardas, das pessoas que estavam trabalhando e também de
processos judiciais que estão lá no Fórum de Ariquemes. Então,
a ousadia, os bandidos hoje não temem mais pela Polícia; não
temem mais a Polícia Civil, nem Polícia Militar não respeitam.
Naquele momento tendo operação da Lei Seca cheia de
policiais, viaturas, DETRAN e Polícia Civil ali próxima e mesmo
assim eles foram muito ousados e entraram. Nós precisamos
nesse País, ter mais, mudar as Leis também, nós precisamos
colocar limites na Segurança Pública, na Segurança Pública
não, limites para os bandidos, porque hoje parece que inverteu
tudo, as pessoas do mal têm todos os direitos; as pessoas de
bem não são assegurados os seus direitos e as pessoas que,
os bandidos, as pessoas que agem fazendo o mal a gente os
vê deitando e rolando e eles estão cada vez mais ousados e a
nossa preocupação é muito grande. Eu quero aqui parabenizar
a Delegada da Polícia Civil Dra. Valquíria está se empenhando,
dia 23 deve ter a inauguração da Delegacia de Alto Paraíso.
Quero parabenizar o Padre que cedeu as instalações para
instalar lá em Alto Paraíso, o Padre Leiylson também a
comunidade que ajudou a reformar aquele prédio e há um
compromisso da Polícia Civil, já havia um compromisso, o Dr.
Eliseu antes de sair, o Dr. Eliseu saiu e a Dra. Valquíria ficou no
lugar junto com a Casa Civil. Agradecer ao Dr. Miranda,
agradecer o Governador que está se empenhando para que
inaugure essa Delegacia de Policia Civil em Alto Paraíso, mas
também havia um compromisso com o Dr. Eliseu de não tirar
policiais de Ariquemes. Nós estivemos lá, agora, esses dias
com a Dra. Valquíria pedindo que não tire porque a região de
Ariquemes é uma das regiões mais violentas, nós precisamos
mais policiais. Então tem que abrir em Alto Paraíso, mas, não
tirar de Ariquemes porque lá é a região mais violenta, tem
outras regiões. Mas, também eu gostaria de deixar esse apelo
e também falar aos nossos colegas Deputados que a Polícia
Civil precisa fazer concurso público urgente, precisa mais
polícias, a própria Dra. Valquíria responsável hoje pela Polícia
Civil no Estado de Rondônia, falou que tem delegacias com um
policial só. O que vai fazer um policial?  Então, nós precisamos,
a maioria dos policiais está aposentando, policiais civis, nós
precisamos fazer um concurso público o mais rápido possível
e chamar, sabemos que muitos foram transpostos, teria que
ter colocado outro policial no lugar; muitos aposentaram, teria
que ter colocado outro policial no lugar; e não estão colocando.
Hoje está com uma defasagem mais de 70% do que precisa o

mínimo necessário no Estado de Rondônia. E corre o risco,
daqui para o final do ano, daqui até março, abril, a própria
Diretora da Polícia Civil falou que vai aposentar muito mais,
que a maioria, muitos policiais que estão lá estão na idade de
aposentar, já tem o tempo e com certeza vão se aposentar aí
vai ficar mais crítico ainda a questão de pessoal na Polícia Civil
e nós sabemos que a Polícia Civil tem um papel fundamental
que é investigar para prevenir, para evitar que haja os assaltos,
haja até essa questão dos bandidos, se tivesse uma investigação,
de repente poderia até ter evitado esse assalto ao Fórum de
Ariquemes, mas precisa investigação.  Mas como fazer
investigação se não tem as pessoas, não tem estrutura
necessária? Muitas vezes até com as UNISPs que foi inaugurada
na região de Buritis, Cujubim, Ariquemes, vários municípios
foram inaugurados prédios novos, mas, precisa de gente,
precisa de pessoal. Então, deixar aqui esse apelo ao Governo
do Estado que faça antes de sair, eu sei que o Governador
Daniel está acabando o seu mandato, acabando o tempo, mas,
pode abrir um Edital, pode tramitar um Edital já avisando essa
complementação de Policiais Civis. Nós temos agora os Policiais
Militares com auxílio desta Casa, com as Emendas que foram
passadas de alguns Deputados aqui, mas todos os 24 Deputados
colaboraram para que fosse feito Academia dos 400 e poucos
Policiais Militares, mas nós precisamos também. Mais nós
precisamos também de policiais civis, que hoje pelo que a Dra.
Valquíria falou, a situação está muito crítica, está faltando
muitos policiais. Como é que você pode imaginar que uma
delegacia está funcionando com um policial, é praticamente
melhor fechar do que deixar, e fechar jamais pode ser fechada,
porque a gente não pode regredir; segurança pública está cada
vez mais crítica, nós temos que aumentar e não diminuir. Então,
deixar essas minhas palavras nesse Pequeno Expediente.

Agradecer, Presidente, pela paciência aí de ter
ultrapassado uns minutos em função de um assunto tão
importante que nós estamos trazendo a esta Casa, para que a
Segurança Pública do Estado de Rondônia, principalmente na
região do Vale do Jamari, haja uma atenção maior em função
dessas, dessas e que haja uma investigação para que prendam
esses bandidos, para que eles não continuem com essa ousadia,
com essa coragem, se tiver coragem de entrar num Fórum,
você imagina como é que eles não vão ter coragem de assaltar
banco, de fazer qualquer outra coisa que é menos, é menos
risco do que esse de assaltar do lado de uma delegacia no
Fórum de Ariquemes. Obrigado.

(Às 9h59min, o senhor Ezequiel Junior passa a
presidência ao senhor Aélcio da TV)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Ainda nas Breves
Comunicações, com a palavra por cinco minutos, sem direito a
apartes, Deputado Lazinho.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Obrigado, Presidente.
Cumprimento toda Mesa, todos os deputados, público aqui
presente, nossos companheiros de trabalho desta Casa, a
imprensa. Senhor Presidente, eu venho hoje, agora a esta
tribuna para lembrar e parabenizar a toda população do
município de Jaru. Jaru completa hoje 37 anos de emancipação
política, é um município na região central do Estado das
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melhores terras deste Estado. Já foi o maior produtor de café,
já foi o maior produtor de cacau, hoje é um dos maiores
produtores de leite do nosso Estado, voltando novamente a
produção de cacau, de café, ou seja, um município que traz a
riqueza para o nosso Estado de Rondônia, 37 anos de muita
luta, uma região, inaugurada, uma região feita pela grande
força dos trabalhadores. Não era um município, não é um
município planejado, não foi planejado desde o seu início, foram
ocupações naquela época em que depois veio com a
emancipação desse município. Então, me sinto honrado e trago
essa honraria toda a população do nosso município de Jaru
para que estejam cada vez mais fortalecidos na luta de fazer
de Jaru um dos maiores, hoje um dos maiores municípios do
Estado de Rondônia. Era isso senhor Presidente, só homenagem
a toda nossa população, a todos os nossos munícipes do nosso
grande município de Jaru. Parabéns Jaru, um abraço a todos.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Encerrada as Breves
Comunicações, passamos à Ordem do Dia. Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das Proposições recebidas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR – Requer
que seja alterada a data da Audiência Pública que seria no dia
19 de novembro de 2018, às 9 horas, para o dia 26.11.2018 às
9 horas no plenário desta Casa, para discutir sobre o Projeto
1069/2018, que tramita nesta Casa de Leis, que “Institui o
Programa Estadual de Transporte Escolar, direcionada a
transferência de recursos para custeio do transporte do
educando residente em zona rural”.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO
ANDERSON DO SINGEPERON. Concede Medalha de Mérito
Legislativo ao Policial Militar Flávio Barbosa de Andrade em
reconhecimento ao seu ato de bravura em favor da Segurança
Pública do Estado de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer Voto de Louvor a E.E.E.F.M Calos Drumond de Andrade
e seus representantes, pelos relevantes serviços prestados na
área educacional ao município de Presidente Médici/RO.

Lidas as matérias, senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Neste momento vou
proceder, nos termos regimentais, à verificação do quorum.
Peço aos senhores que registrem as suas presenças.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não, senhor
Presidente, a gente ia votar. Não há necessidade não, solicito
que seja indeferido aí, reconsiderado o pedido de Verificação
de Quorum, porque nós temos número, tinha mais de treze.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas incluídas na Ordem do Dia, conforme o artigo 237
do Regimento Interno.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Requer
que seja alterada Audiência Pública para o dia, que seria dia
19 de novembro de 2018, às 9 horas, para o dia 26.11.2018,
às 9 horas no Plenário desta Casa de Leis, para discutir o
Projeto de Lei 1069/18, que tramita nesta Casa de Leis, que
“Institui o Programa Estadual Transporte Escolar, direcionada
a transferência de recursos para custeio do transporte do
educando residente em Zona Rural”.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento de autoria do Deputado Adelino
Follador. Em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer Voto de Louvor a E.E.E.F.M. Carlos Drumond de Andrade
e seus representantes, pelos relevantes serviços prestados
na área educacional ao município de Presidente Médici/RO.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão única e
votação o Requerimento do Deputado Anderson do Singeperon.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram e
os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Senhores
Parlamentares, votaremos neste momento vários Projetos de
Decreto Legislativo referentes à Medalha de Mérito Legislativo
e Títulos Honoríficos, dado ao grande volume de proposições
dessa natureza, faremos uma votação globalizada, onde o
relator emitirá o seu parecer de forma generalizada sobre o
conjunto de matérias pendentes.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Solicito ao senhor
Deputado Jesuíno Boabaid, que relate as matérias em bloco.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Certo,
vamos votar em bloco, como foi falado por mim, quanto às
questões das matérias.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 357/18 DO DEPUTADO
SÓ NA BENÇA. Concede o Título Honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia ao Excelentíssimo Senhor Paulo Cesar
Pires Andrade, pelos relevantes serviços prestados.
Somos de parecer favorável pelas Comissões pertinentes.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 337/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha de Mérito
Legislativo ao Cabo PM o Senhor Maykon Peçanha de Jesus.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 338/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Cabo PM o senhor Diego Mendes Moraes.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 339/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Capitão PM o senhor Jefferson Ribeiro da Rocha.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 340/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Capitão PM o senhor Maurílio Miranda Pereira.
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- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 343/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Clodoaldo Nunes do
Nascimento.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 351/18 DO DEPUTADO
AIRTON GURGACZ. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao
Excelentíssimo Juiz Dr. Edewaldo Fantini Junior.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 359/18 DO DEPUTADO
SÓ NA BENÇA. Concede Medalha do Mérito Legislativo ao 3º
Sargento da Polícia Militar o senhor Roberto Marinho Gonçalves,
pelos relevantes serviços prestados.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 341/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Pedro Eduardo da
Rocha.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 342/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Ademir de Matos e
Silva.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 344/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Edimilson Lins de
Albuquerque.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 345/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 2º Sargento PM o senhor Manassese Figueiredo
da Silva.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 346/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao 3º Sargento PM o senhor Ralciclei da Silva
Carvalho.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 347/18 DO DEPUTADO
MAURÃO DE CARVALHO. Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Cabo PM o senhor Flavemar Santos de Souza.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 356/18 DO DEPUTADO
SÓ NA BENÇA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Soldado da Polícia Militar o senhor Cássio Figueredo Silva, pelos
relevantes serviços prestados.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 358/18 DO DEPUTADO
SÓ NA BENÇA. Concede a Medalha do Mérito Legislativo ao
Soldado da Polícia Militar Rosenaldo Brito Macedo, pelos
relevantes serviços prestados.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 362/18 DO DEPUTADO
ADELINO FOLLADOR. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao senhor Odair Calado.
E incluindo também o PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 317/
2018 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Concede a Medalha
do Mérito Legislativo ao Soldado PM Fábio Gonçalves de Souza.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO 363/18 DO DEPUTADO
JESUÍNO BOABAID. Concede a Medalha do Mérito Legislativo
ao senhor Nelsias Pensador da Silva.

Todos sou de parecer favorável pelas Comissões
pertinentes, senhor Presidente.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Em discussão o parecer
em bloco do Deputado Jesuíno Boabaid das matérias, sobre os
Projetos de Decreto Legislativo. Em discussão única e votação
simbólica. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado.

Agora a votação dos projetos. Em discussão os projetos
em blocos, os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1100/18/MENSAGEM 232. Autoriza o Poder Executivo
abrir crédito suplementar por superávit financeiro, até o
montante de R$ 22.000.000,00, em favor da Unidade
Orçamentária: Departamento Estadual de estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER.

Sr. Presidente, vou fazer a leitura do ofício que será
juntado ao Projeto de Lei 1100.
Ofício 2880/2018/DER/ASSRED.

Assunto: Justificativa Referente aos Recursos de
Aplicação da CIDE.

Senhor Presidente,
Tendo em vista que este Departamento para cumprir

suas metas até o final do presente exercício, necessita da
aprovação dos recursos orçamentários no valor de R$
22.000.000,00 (vinte e dois milhões de reais), para serem
aplicados em obras de rodovias que anteriormente eram
executadas por meio do Fundo de Infraestrutura para
Transporte e Habitação – FITHA e que foram transferidos para
a Contribuição de Intervenção no Domínio Econômico – CIDE,
na elaboração do Novo Plano de Trabalho para 2018,
devidamente aprovado pelo Ministério do Transporte, publicado
no D.O.U. em 10.09.2018, pág. 98, a Portaria de nº 2.779, de
04/09/2018 (cópia anexa), solicitamos a Vossa Excelência a
referida aprovação.

Juntados os documentos das vias...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem, senhor Presidente.
O projeto que V. Ex.ª Deputado Jesuíno está lendo, ele está
sob vistas coletiva, eu pedi vistas também ontem, então se V.
Ex.ª está declinando eu não declinei, este projeto eu ainda
estou estudando ele, não é uma coisa simples, eu quero analisar.
Então se V. Ex.ª declinou sem problemas, eu não. Então respeite
o meu pedido de vista e não coloque em votação.

O SR. LAERTE GOMES – Sr. Presidente, primeiro que o
Deputado Jean na pediu vista da matéria ontem, é só buscar
nos Anais da Casa, quem pediu foi o Deputado Jesuíno que
liberou, se o Deputado Jean quiser pedir vista vai ser votado o
relatório, é outra situação. Outra coisa, V.Exª ontem pediu
Deputado Jean, tenho maior respeito, as informações de onde
seriam feitas as obras, e as informações já estão no seu
whatsApp e já chegou nesta Casa, é recurso da CIDE, um ofício
para que ele não pedisse vista, ontem. Só para contribuir que
foi feito ontem, é só puxar ele.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, mas ele não pode pedir vista
de novo, ou ele chega num consenso, a vista é coletiva.

O SR. JEAN OLIVEIRA – O consenso é esse, é que a gente
deixe para votar isso terça-feira que vem.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência pediu vista,
Deputado, a matéria é importante, recurso do Governo Federal,
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ontem você falou ‘quero saber onde vai ser aplicado’, já está aí
no projeto a relação, as informações, me dá o projeto aí,
deputado, empresta para eu ler onde vai ser.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Eu vou ler
aqui o ofício do Diário Oficial da União.
1. Ariquemes - KM 102.65. Custo: R$ 734.485,00;
2. KM 05 (Penitenciária) - KM 35.47(Ramal Aliança) –
Extensão30,47. Custo: R$ 23.608.288,00;
3. Entroncamento RO-370 - município de Pimenteiras –
Extensão: 8,757. Custo: R$ 7.569.952,00;
4. Entroncamento RO-485/RO (Corumbiara) – Vitória da
União – Extensão: 19,34KM. Custo, R$ 1.434.718,00;
5. Entroncamento RO-387 - Usina de Calcário (Espigão
d’Oeste) - Extensão: 50.00Km. Custo: R$ 2.386.392,00;
6. KM-30 – Estrada da RO-133 - Município de Machadinho
d’Oeste – Extensão 11,20Km. Custo, R$ 11.692.000,00;
7. Entrada da RO 370, Pimenteiras – Extensão: 9,50Km.
Custo: R$ 5.000.000,00;
8. KM 80 - Campo Novo de Rondônia - município de Monte
Negro – Extensão: 12,56KM. Custo: R$ 10.000.000,00;
9. Entroncamento BR-364 - Distrito de Tarilândia – município
de Jaru – Extensão: 8,50. Custo R$ 4.160.299,79;
10. Ponte de concreto armado - Linha 85 – Km 37, rio
Candeias – Extensão: 95.00x5.00, no município de Alto Paraíso.
Custo: R$ 352.084,21;
11. Ponte de concreto pré-moldado protendido - Estrada
Parque Rio Jaci Extensão: 100.00x8.80no município de Nova
Mamoré. Custo: R$ 397.138,00;
12. Ponte de concreto pré-moldado protendido - Ramal
Aliança – Rio da Vala – Extensão: 100x6.35 no município de
Porto Velho. Custo: R$ 2.621.694,00...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, com licença aqui,
deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Só um momento.
13. Programa de Pavimentação Asfáltica de Rodovias.
Trimestre. Custo: R$497.767.53
14. Programa de Construção de Obras de Artes Especiais.

Então foram colocadas todas as informações aqui ao
nosso dispor. Por isso que eu...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Deputado Presidente. Eu pedi vistas
e ainda que não tenha sido verbal aqui no microfone. Porque o
pedido de Vista do Deputado Jesuíno é um pedido coletivo. Ele
não pode achar que é só dele, não. Agora eu quero dizer uma
coisa, eu estou aqui não estou com intuito de embaraçar este
Projeto, estou com intuito apenas de ouvir a Direção Geral do
DER e saber quais foram os critérios para elencar estas obras
a receber este de recurso federal porque não outras obras? É
só isso que eu quero saber. Eu quero que eles justifiquem para
mim, simples, simples. Agora se esta Casa aqui não ter a
capacidade de ouvir o Diretor Geral do DER, não é aqui é
imposição a nada. Nós temos de hoje até terça-feira que vem
para fazer isso. E terça-feira, eu estou aqui como parceiro para
votar neste Projeto, se entender que devo, senão, se quiser
fazer o atropelo não vai atropelar porque o Regimento não...
Porque nós temos que respeitar o Regimento, não é a nossa

vontade aqui da... Líder, aí neste caso eu não abro mão do
pedido de Vista.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Deputado Jean, Deputado Laerte.
Esse pedido de Vista não foi coletivo, foi meu, mas em respeito,
sempre a gente tratou deste o início desta Legislatura, quando
existe o não entendimento. Acredito que o Deputado Jean por
ser ... não é do mesmo partido, mas está sempre na Base. Eu
não vou abrir mão de Vista, porque se eu abrir mão de Vista o
Projeto tem que ser votado, Deputado Jean. O Projeto tem
que se votar.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, deputado...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Aí é uma questão de entendimento
entre vocês.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – O projeto continua
com as Vistas, a Vista do Deputado Jesuíno...

O SR. JESUÍNO BOABAID – Porque em respeito ao Deputado
Jean e qualquer outro deputado que fizesse...

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência tira a Vista e põe a
Vista e tira a Vista.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, eu não tirei a Vista até
agora. Eu tirei a Vista?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Não.

O SR. LAERTE GOMES – Tirou lá atrás. Tanto é que Vossa
Excelência leu o Projeto já para ser votado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não, eu li o Ofício. Eu li o Ofício.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente, Deputado Jean,
Deputado Jesuíno. Eu entendo a posição do Deputado Jean
Oliveira, ele está correto quando cobra as informações com
mais clareza por parte do DER. Dizer Deputado Jean que as
informações que Vossa Excelência solicitou ele consta no Ofício
que chegou esta manhã aqui na Casa. Na realidade qual foi o
critério utilizado pelo Executivo para destinação deste recurso
federal? Foi para concluir as obras que estão em execução.
Como, por exemplo, a Rodovia que interliga o município de
Corumbiara ao Distrito de Vitória da União em Corumbiara.
Parte deste recurso, se eu não me engano, é para concluir o
asfalto do último município que não tem acesso em vias
asfaltadas que é Pimenteiras; município de Pimenteiras. É o
trecho que interliga, se eu não me engano, tem uma parte
também, Deputado Adelino, Vossa Excelência está próximo do
Projeto aí, Ponte com o Rio Jamari. Então as informações que
Vossa Excelência solicitou de pronto atendimento, ontem, foi
encaminhado a esta Casa hoje pela manhã. Eu peço Deputado
Jesuíno a sua compreensão, e faça a retirada do pedido de
Vista para que a gente possa votar esta matéria.

Deputado Jean, nós estamos vivendo os últimos, menos
de 60 dias para final de mandato. Nós estamos aí dentro do
período chuvoso. Eu peço a atenção de Vossa Excelência para
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que a gente possa votar esta matéria, e que aqui nós não
colocamos ainda mais embaraço a esta situação. Até porque,
Deputado Jean, temos aí menos de 60 dias de mandato. Até
porque são obras que em uma semana atrasam elas ainda. A
gente sabe disso aí. A gente pede a compreensão se sua
retirada de pedido de Vista, Deputado Jesuíno.

O SR. LAERTE GOMES – Só para concluir, Presidente, se Vossa
Excelência me permitir. Se o Deputado Jean prestasse atenção
como eu prestei quando ele aqui se pronunciou. Com toda
razão ele tem, eu tenho o maior respeito pelo nobre Deputado
Jean Oliveira. Mas isso aqui só está mudando a fonte ad Receita,
nada mais que isso. Essas obras eram empenhadas do FITHA.
Com a queda de arrecadação proporcionada pela greve por
outros fatores, o FITHA não tem mais orçamento recursos para
concluir essas obras, e aí nós temos a CIDE que é o recurso
que vem do governo federal esta contribuição. É um saldo que
tem, inclusive a CIDE acabou agora, que deram isenção lá do
combustível pela CIDE, mais uma vez o governo federal faz a
benevolência quem paga a conta são os estados e municípios,
Deputado Jean.  Então simplesmente aqui estavam mudando a
rubrica do FITHA, anteriormente estas obras todas em
execução, todas em execução, para CIDE. Só isso, nada mais
que isso. Qual a agilidade que o Deputado Cleiton está falando
e ele tem razão? Que isso aqui ainda precisa autorizar, precisa
publicar, precisa empenhar para poder pagar as obras que
estão sendo executadas, só está mudando isso, nada mais.
São obras que estavam sendo executadas pelo FITHA e agora
vão ser pagas pela CIDE. Só mudou a fonte de recurso. É
simplesmente isso, não tem ‘ah essa obra aquela outra’. As
outras obras que não estão aqui na CIDE são porque estão
sendo, tem orçamento financeiro aqui no FITHA, e essas você
paga pela CIDE. É só isso.

O SR. SÓ NA BENÇA – Questão de Ordem.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Senhor Presidente, só para que
conste... Deputado Só Na Bença, fale.

O SR. SÓ NA BENÇA – Concordo, Deputado Laerte Gomes.
Primeiro que como é que vai iniciar obra neste momento? Então
eu concordo que nós temos que realmente liberar esse Projeto,
Deputado Jesuíno, para que como já foi dito aqui, para que
essas obras que estão paradas, Deputado Adelino, possa dar
continuidade. Então, estou junto e vamos votar esse Projeto
para que o DER possa se desenvolver, porque depois não adianta
nada a gente sair dizendo: “ah, porque o DER não fez isso, não
fez aquilo” se nós não dermos o suporte para que eles possam
trabalhar.

O SR. JEAN DE OLIVEIRA – Muito obrigado, Deputado Só na
Bença, Presidente Aélcio, Deputado Jesuíno, nenhum projeto
que está sobre a mesa não tem relevância nenhuma. Todos os
projetos que aqui são votados nesta Casa são se suma
relevância. Esse Projeto é mais um Projeto de suma relevância
para o Estado de Rondônia. E, eu queria dizer uma coisa: não
me façam aqui parecer ser a pessoa que está embaraçando
esse projeto, que está criando polemicas sobre ele quando é
natural a discussão no parlamento, é natural, esse Projeto

chegou agora quer ser votado no supetão tirando o direito
desta Casa de fazer aquilo que pouco faz que é fiscalizar. Qual
é o entendimento da população em colocar os seus lideres
aqui para que possa aprovar, ser uma casa homologadora. O
que nós estamos fazendo aqui é simplesmente entender as
razões pela qual a direção do DER escolheu essas obras, porque
elas são mais importantes, menos importante, o quê? Porque
nós temos várias outras obras no Estado de Rondônia, não
tem só essa não! Têm outras obras também que, muitas vezes,
na sua região, na minha, na de outros colegas aqui nós
gostaríamos de entender por que essas obras não estão sendo
utilizados recursos da SID como essas outras, é isso,
simplesmente, que eu como parlamentar desta Casa quero.
Agora, eu não agora mão do pedido de vista, peço para que o
colega Deputado Jesuíno que pediu vistas junto comigo, ele
sabe disso, que ele mantenha esse pedido de vista até que a
gente possa entender melhor esse Projeto. Isso não vai custar
tempo nenhum, isso não vai prejudicar as obras, nós tivemos
projetos aqui que passaram meses até anos e não prejudicou,
porque esse vai prejudicar por causa de uma semana?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente. E, já mantém
e pronto, está mantido o pedido de vista?

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Já foi decidido, eu acho
que não precisa nem ficar discutindo... Está mantido o pedido
de vista.

Próxima matéria.

O SR. LAERTE GOMES – Eu só gostaria, senhor Presidente,
que o Regimento desta Casa não fosse rasgado mais em
nenhuma Sessão como foi hoje.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não foi, não foi.

O SR. LAERTE GOMES – Brutalmente, violado, e o lado ou nós
temos que fazer exame Deputado Lazinho, fazer o exame de
audição porque eu devo estar surdo então, ou vou ter que
fazer um de visão para ver se estou cego, só pode! O Deputado
Jesuíno libera a vista tanto que liberou, que leu o projeto para
ir para votar o relatório do relator, para aprovar ou não; liberou
vista, está aqui nos anais, daqui a pouco eu vou pedir para
botar ali como já aconteceu nesta Casa... E também vou pedir
botar aqui, para não dizer amanhã que o Deputado Jean não
pediu vista do Projeto.

SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Vamos para frente, já
está superado. Deputado Laerte, o Projeto chegou essa semana,
vamos esperar, se o pedido era coletivo Deputado Laerte.

O SR. LAERTE GOMES – Ele não pode mais, ele já abriu mão!
Vossa Excelência está rasgando aqui o Regimento desta Casa,
isso aí é um desrespeito ao nosso Regimento. Vocês querem
patrolar, pode patrolar, agora que vocês estão errados, vocês
estão errados! Vocês têm que assumir, a gente tem de assumir
quando a gente erra. Quer deixar para sexta-feira, vamos deixar
não tem problema, agora não é arrumar subterfúgio que não
está no Regimento para poder dizer que vai continuar com o
pedido de vista. Você sabe o pedido de vista que você abriu
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mão. A sua palavra não está valendo mais como já valeu aqui
nesta Casa. A sua palavra não está valendo mais como já valeu
aqui nesta Casa.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Qual o seu artigo foi violado, se
não foi nem votado ainda? Não foi nem pautado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – O pedido foi coletivo,
Deputado, depois a gente vê o que decide. O Projeto está datado
no dia seis é um Projeto de ontem. Então, vamos esperar um
pouquinho. Eu acho que, só uma questão de harmonia mesmo
gente, pelo amor de Deus, é uma coisa tão... Uma semana a
mais não alterar nada.

Próximo projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 1103/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 236. Altera
a Lei n°4.071, de 22 de maio de 2017, que “Autoriza a
compensação de créditos devidos ao Poder Executivo – fonte
0100, com créditos tributários do Instituto de Previdência dos
Servidores do Estado de Rondônia – IPERON, em razão do
pagamento de remuneração de servidores aposentados que
permanecem integrados à Folha de Pagamento de
Administração Direta”.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – A matéria encontra-se
sem parecer. Gostaria de solicitar ao Deputado Adelino Follador
para emitir o parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. AIRTON GURGACZ – Senhor Presidente, eu queria
registrar a presença do senhor Valdenir Pinheiro (Maritaca)
Diretor da Rondônia Rural Show que se faz presente na nossa
galeria. Obrigado Maritaca.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Projeto de Lei 1103/18 do Poder
Executivo/Mensagem 236. “Altera a Lei n°4.071, de 22 de maio
de 2017, que ‘Autoriza a compensação de créditos devidos ao
Poder Executivo – fonte 0100, com créditos tributários do
Instituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia
– IPERON, em razão do pagamento de remuneração de
servidores aposentados que permanecem integrados à Folha
de Pagamento de Administração Direta’”.

É um Projeto se suma importância, e como as pessoas
estão recebendo da fonte – 0100, autorizar para que passe
para receber do Iperon, acho justo tendo em vista que o Iperon
tem caixa para isso. E sou de parecer favorável, Sr. Presidente,
pelas Comissões pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, eu vou pedir vista
da matéria.

Na verdade, agora eu me recordo que eu falei sim que
eu tinha autorizado, mas não, tinha o Ofício, ouviu Deputado
Laerte, Deputado Jean, eu tinha falado em “autorizar o pedido
de vista”, mas a Assessoria da Mesa me trouxe na hora para
fazer a leitura do documento, como Vossa Excelência chegou e
eu fiz a leitura e Vossa Excelência realmente falou comigo
Deputado Laerte, tem que ser franco, falou comigo que iria
pedir o pedido de vista e como ficou registrado o meu pedido
de vista ontem e não houve o pedido de vista registrado nem

meu e nem de Vossa Excelência que o pedido de vista ele é
coletivo, pode ser coletivo também, mas, tem que ficar
registrado também, por isso que eu abri mão...

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Pedido de vista
concedido.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Eu estava certo então, nobre
Deputado?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vossa Excelência está certa.

O SR. LAERTE GOMES – Queria que Vossa Excelência
reconhecesse isso.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Não.  Reconheci. Eu reconheço.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Questão de Ordem.
Deputado Jesuíno, nessa época, uma semana Deputado Jean,
uma semana, a obra em andamento, uma semana nesse
período de chuva, o Deputado Laerte já foi executivo e eu
também já fui, as pessoas, é muito tempo, nós estamos no
final do ano, o tempo chuvoso vem, mudança de Governo, e
uma obra que está em andamento ser atrasada porque
simplesmente, porque o recurso já está esclarecido. Deputado
Jesuíno, eu gostaria que Vossa Excelência analisasse porque
o DER está numa situação muito difícil hoje, financeira, e nós
atrasarmos ainda esse final dessas obras...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente, matéria vencida...

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – A vista já foi concedida.
Próxima matéria, Secretário.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu tenho o direito de dar a
minha opinião, Deputado Jean, igual a sua. Ontem, ontem
Deputado Jean, Vossa Excelência falou aqui que se o Deputado
Jesuíno não pedisse vista Vossa Excelência ia fazer o Ofício,
mas, mesmo assim o Líder pediu que informasse aquilo que
Vossa Excelência pediu e já está no processo, não tem desculpa
e também o Deputado Jesuíno abriu mão sim, ontem não fez
por escrito e nem hoje, precisaria fazer por escrito. Ele abriu
mão da vista e eu acho que nós tínhamos que votar.  Não é
interessante esta Casa ...

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Próxima matéria, senhor
Secretário. Está decidido já, já deu vista, já foi concedida a
vista.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então, mas eu quero deixar
aqui, Deputado Aélcio...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Votação, votação.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Deputado Aélcio, é um direito...

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – A matéria, a vista foi
concedida já...
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O SR. LAERTE GOMES – Mas o Parlamentar aqui tem direito a
voz. Se os senhores cercearem, se V. Ex.ª cercear até o direito
a voz do nosso Deputado, nós estamos fazendo o quê aqui
então?

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que nós precisamos
analisar bem os nossos atos aqui na Assembleia e eu tenho o
direito de manifestar e até pedir ao Deputado Jesuíno, que eu
conheço, o Deputado Jesuíno é uma pessoa muito coerente e
eu sei que ele não quer atrapalhar nenhum motivo e não tem;
esse recurso é da CID e mudando, é recurso federal e se ele
puder analisar é um direito que eu tenho Deputado Aélcio de
fazer esse pedido, ainda está em tempo para rever. Obrigado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Deputado Adelino, Vossa
Excelência tem direito a Questão de Ordem, de justificar, mas
nós temos que respeitar o Regimento da Casa, pediu vista,
deferiu à vista, já está decidido. Assim como aconteceu com o
Deputado Jean, aconteceu...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Muita gente voltou atrás, muitas
vezes o Deputado Jean também voltou atrás.

O SR. AÉLCIO DA TV – Vossa Excelência pode até discutir
depois.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Um apelo de um colega,
Deputado Aélcio, um apelo de um colega, teve muitos colegas
que voltaram atrás, porque no momento que fez, depois ele
recebeu explicação ele pode voltar atrás, ele pode abrir, e eu
posso fazer esse apelo sim. E estou fazendo tanto para o
Deputado Jean e estou fazendo tanto para o Deputado Jesuíno
para que ele reveja, para nós não sermos responsabilizado
amanhã de ter atrasado a obra e nós estamos aqui para
colaborar.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente, vai ser rápido aqui,
mas só para dizer e esclarecer ao Deputado Adelino, o meu
respeito a pessoa dele, momento algum, jamais, lutei aqui
para cercear a voz de ninguém quanto mais a sua que é um
Deputado combatente, um Deputado incisivo. Eu quero dizer
que o seu apelo é um apelo louvável, eu estou aqui esclarecido
do meu pedido de vista, estou fazendo isso porque quero
entender quais são as razões porque no passado já aconteceu
muito isso e eu quero neste momento entender até com
justificativa para o futuro também. Mas enfim, eu só disse a
Vossa Excelência que é matéria vencida porque já passou, terça-
feira a gente volta a discussão desse Projeto.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Próxima matéria
Secretário, por favor.

O SR. LAERTE GOMES – Meu Presidente, meu Presidente,
meu Presidente, o Deputado Jesuíno pediu vista é? Não sabia
não.

O SR. AÉLICO DA TV (Presidente) – Já pediu faz tempo.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Sr.
Presidente, não há matéria a ser deliberada, mas eu peço que
seja aberto o meu pedido de fala no final, que a gente tem

sempre Questão de Ordem no final, para eu falar sobre uma
situação que parece que Rondônia os Deputados aqui
esqueceram de noticiar prisões nesse Governo e eu queria ler
a matéria. Então, eu quero que seja deferido o meu pedido de
fala, Questão de Ordem.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – O Grande Expediente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Pode ser, pode ser, o Grande
Expediente, pode ser.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Encerrada a Ordem do
Dia, passemos agora ao Grande Expediente.

Com a palavra pelo prazo de 20 minutos com direito a
apartes, o ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, em nome de Vossa
Excelência cumprimento todos os Deputados presentes;
cumprimentar todas as pessoas que se encontram também
nas Galerias, a todos os serventuários desta Casa. Eu vim apenas
falar sobre uma matéria que parece está passando
despercebido ou eu não sei sobre a prisão que ontem ocorreu
e a vergonha que noticia novamente o nosso Estado. Eu vou
até ler matéria da Fonte Rondoniagora ‘Operação Pau Oco’,
cumpre 06 mandados de prisão, afastamento de servidores e
busca no CPA. Foi deflagrada nas primeiras horas desta
segunda-feira a ‘Operação Pau Oco’, para cumprimento de
medidas cautelares de prisão, busca e apreensão e
afastamento de servidores públicos do Poder Executivo do
Estado. A operação sob a responsabilidade da Delegacia de
Repressão às Ações Criminosa Organizada de Cacoal – DRACO/
interior, contou também  com apoio do GAECO/MP/RO. A
Operação ‘Pau Oco’ é a primeira etapa de uma investigação
que apura o envolvimento dos servidores públicos
comissionados, lotados na Secretaria de Desenvolvimento
Ambiental (SEDAM) em diversos delitos, tais como integrar ou
chefiar organização criminosa, falsidade ideológica, lavagem
de capitais e crimes contra a administração ambiental. Estão
sendo cumpridos 06 mandados de prisão temporária, 10
afastamentos da função pública e 15 de busca e apreensão.
Equipes estão cumprindo busca em prédio do CPA onde se
localiza a SEDAM. As ordens judiciais foram emitidas pelo
desembargador do Tribunal de Justiça de Rondônia. As ações
da organização criminosa dizem respeito à tomada de decisões
administrativa em desacordo com a legislação, inserção de
dados falsos em sistemas informatizados e lançamento de
informações ideologicamente falsas em sistemas e documentos
públicos. Até o momento, durante o cumprimento de medidas,
duas prisões em flagrante delito foram também formalizadas
por posse irregular de arma de fogo. A investigação tramita
em sigilo decretado nos autos”.

Então, isso ocorreu aqui, foi em Rondônia, não foi no
Acre, não foi no Amazonas não, ta! Isso está ocorrendo no
Estado de Rondônia, final de Governo, coisa que a gente fica
triste, triste mesmo, infelizmente o poder público, às ações
dessas pessoas que em tese estão sendo investigadas, inclusive
a prisão do Secretário da SEDAM, dos dois, do sub, no caso do
adjunto e do Secretário da SEDAM. E ele foi nomeado
recentemente. Mas, aí tem envolvimento, acredito de
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madeireiros, isso deve ter um envolvimento de tudo que é
situações e tenho informações já também, que corre já notícias
que mais ações e operações virão por aí. Esse é o fechamento
de Governo que nós estamos aqui autorizando recursos e
recursos a ser feito? Pagamentos? Deputado Jean, eu tinha
sim, ontem, feito compromisso e falei ‘se chegasse documento
informando para quem seria pago e como seria investido. Eu
me daria como satisfeito’. Todavia, o senhor trouxe uma
informação nova, informação esta que existe várias obras,
várias obras paradas no Estado de Rondônia e o senhor fala
que; porque essa seleção? Porque pagar essas obras? Qual é,
como está sendo essa formulação de pagamento? A exemplo
do HEURO, o HEURO aqui no município de Porto Velho, que
está lá, eu fui fazer a fiscalização, ta em pé só em sapatas e
algumas pilastras e não decidiram ou não conseguiram efetivar
aquela obra. Então, parabenizo sim Vossa Excelência, é um
papel, são as prerrogativas do Parlamentar, sempre defendi e
nós aqui todos defendemos quando se posta ao contrário, se
não houver o consenso a se deferir, a se dar o devido direito
constitucional, regimental das prerrogativas que nós temos. E
isso eu defendi as duras, a que penas, o Regimento desta Casa
é diferente, que Vossa Excelência foi vereador, a qual minha
esposa é vereadora do Município de Porto Velho, Deputado Aélcio
da TV também foi vereador, lá é uma aberração, lá é uma
vergonha, lá para pedir vista tem que passar pelo crivo do
plenária, se não for aprovado, não defere. Lá para chamar
uma Audiência, tem que ser 07 assinaturas de vereadores, lá
para fazer qualquer coisa, tem que ter o Presidente, tem que
ter uma série de situações. Para quê essa Câmara de
Vereadores? Para quê essa Câmara de Vereadores? Lá quem
comanda é o Prefeito, não é presidencialista não, lá é o
Executivo que comanda. Diferente daqui, que defendemos a
nossa separação, a nossa harmonia, os nossos direitos, aqui é
o Poder Legislativo. Espero, espero que na 10ª Legislatura
Deputado Jean, que o senhor estará aqui, mantenha o mesmo
posicionamento. Por quê? Entrando também na outra seara,
está sendo noticiado, eu também não vi tantas matérias assim
noticiadas; que ontem em uma convenção em Rolim de Moura,
o Jordan, sei que é Jordan, que foi eleito a vice-governador do
Estado de Rondônia; olha só o papel que esse homem já está
fazendo. Parece que ele já incorporou o coronel, que o ano de
2019 vai ser o ano dos coronéis, é o ano que a ditadura irá
imperar. Vocês vão ver como vão ser as ações. Ele numa reunião
de partido, foi levantado o nome de uma pessoa e esse cidadão,
foi levantado pelos aqueles associados no caso filiados ao
partido, os convencionados, não é? Na convenção Jordan, a
gritaria lá no caso, a flor, todo mundo discutindo batendo palma,
o Jordan, isso foi o que me falaram, mandou calar a boca, opa!
Cessa, eu estou falando, aqui eu falo em nome do Governador
eleito Coronel Marcos Rocha, e eu. Outra coisa, eu não aceito
que esse cidadão seja aqui levantando, seja colocado como
candidato do PSL, e se for, e se for, se vocês desacatarem,
desobedecerem essa ordem, o Governador eleito não vai mandar
nenhum recurso para o município de Rolim de Moura. Meu Deus
do céu! Aí Deputado Jean, pode fechar a porta mesmo, aí pode
voltar 64, trazer a chibata e moer todo mundo, porque mostra
já as garras antes de assumir, nem foi diplomado, nem tomou
posse, já está soltando as garrinhas. Senhores Deputados que
ficarão aqui nesta Casa, imagina como será o tratamento.
Deputado Jean.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem, Deputado. Quero
falar como Deputado representante da região da Zona da Mata,
do município Rolim de Moura, que é a nossa capital regional.
E dizer que o Zé Jordan, é um empresário bem-sucedido na
região e que eu não quero acreditar que ele seja capaz de
fazer esse tom de ameaça à população de Rolim de Moura.
Que no segundo turno das eleições derrotou um político
tradicional de Rolim de Moura, que foi o Expedito Junior. Onde
o Expedido, no primeiro turno obteve mais votos em Rolim de
Moura, do que no segundo turno, houve fenômeno de quem
votou no Expedido no primeiro turno, com várias opções de
candidato, deixou de votar quando se tinha somente dois.
Então, a concorrência é muito menor no segundo turno e a
votação dele muito menor também no segundo turno em Rolim
de Moura. Então, Rolim e Zona da Mata, foi um município que
o Coronel Marcos Rocha, obteve afinal, em todos os municípios
de Rondônia, com exceção de Guajará-Mirim e Novo Horizonte.
Mas, dizer que na condição de representante de Rolim de
Moura, eu não quero acreditar, porque se esse será o tom de
governar do vice, e se ele passar esse entendimento para o
Governador, não vai ser bom, que como representante da
região, eu estou aqui para calhar recursos para lá, para levar
a melhorias, para tornar a região mais isonômica às outras
regiões, a mesma quantidade de recurso para diminuir as
desigualdades daquela região. E se caso isso se efetive esse
entendimento dele, nós vamos ter uma série de problemas,
porque eu como Deputado de Rolim de Moura e da região,
vou ser um defensor para que o orçamento do Estado seja
voltado para aquela região também, assim como para a Região
de Pimenta Bueno do Deputado Só Na Bença, assim como para
a Região de Ariquemes lá do Deputado Adelino, daqui de Porto
Velho, nossa região também, Deputado Ribamar e Deputado
Aélcio, Deputado Jesuíno. Nós queremos que o Estado de
Rondônia, o Governo do Estado, atenda o Estado de Rondônia
por inteiro de Pimenteiras até Guajará-Mirim. Então, eu não
quero acreditar nisso, e dizer: que isso é uma fala irresponsável
de uma pessoa de tradicionalidade na região, na Cidade de
Rolim de Moura, empresário, tem a maioria de suas coisas na
região, se não total, e falando asneira, se é que falou isso,
quero acreditar que isso é somente falácia Deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID – É falácia dos jornalistas, de alguns
que estiveram presente, não é? Como eu disse; ele diz, ele
afirmou, eu e o coronel. Se esse cidadão do PSL se levantar e
teimar em insistir em caminhar sozinho, eu não irei apoiar
nem eu, e o Coronel Marcos Rocha, e se ele for eleito Rolim
de Moura, não terá um recurso, é uma fala insana.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para constar Deputado. É até
bom que fique dessa situação, porque a melhor opção para
representar Rolim de Moura, para governar Rolim de Moura,
não é do PSL. A melhor opção é a do MDB, onde nós temos
hoje o Prefeito interinamente Aldo Júlio, e Vossa Excelência vê
que o PSL que se levanta para disputar uma eleição contra
quem está interinamente no cargo é um partido que está
desorganizado, está sem nenhum tipo de alinhamento político.
Então, o melhor a se fazer é colocar uma pessoa que tem
conhecimento político, equilíbrio, que é o nosso atual Prefeito
Aldo Júlio. Então, só para constar o meu pronunciamento, dizer
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que isso é coisa de casa desorganizada, e que mesmo que
seja do MDB, com toda certeza o Governo de Rondônia, vai
investir e vai investir muito em Rolim de Moura.

O SR. JESUÍNO BOABAID – E falando em PSL, senhores
Deputados, imprensa de Rondônia. Eu queria noticiar também
um fato muito grave ao qual ocorreu nas eleições no primeiro
turno de 2018. Senhores, é de ciência de todos que nós temos
uma legislação eleitoral que diz, é afirmativo, é impositivo,
mulheres 30%, homens 70% da cota de gênero feminino. O
PSL, todavia, agiu, agiu de forma fraudulenta, fraudulenta, e
porque eu falo e afirmo? Porque eu tenho documentos, decisões
de 1º e 2º grau a qual colocou e mulheres que não eram filiadas
ao partido e não tinham condições de concorrer ao pleito de
2018. Eram 20 candidatos, os dirigentes, acredito que nem
tinham essa imaginação que poderiam alcançar essa votação
expressiva, não fizeram o seu dever, não cumpriram a
legislação, sabe como fizeram, Deputado Jean? Pegaram 3
mulheres, colocaram lá um documentozinho que não tem um
mínimo de valor probatório, não sou eu que digo, é a Justiça
de 1º grau TRE/RO em 1º grau e o próprio TSE que já
chancelou, inclusive já até foi julgado e transitado os 3 casos
das mulheres, coloca o DRAP 20 pessoas, 20 candidatos, 6
mulheres, 30%, não tinha mulheres colocou 3 não filiadas, o
DRAP foi aceito, Deputado Jean, todavia existem ações legítimas
que estão consignadas na lei eleitoral, e o próprio Procurador
Eleitoral Mantovani, eu acredito, entrou discutindo essa matéria
falando que não tinha respeitado a cota de gênero, todavia o
TSE – Tribunal Superior Eleitoral, o Ministro Jorge Mussi vem e
diz ‘olha, não é aqui que você discute essa questão de cota de
gênero, não, é com ação pertinente, é com AIJE, é com AIME’.
A Súmula 24 do TSE não permite você rediscutir algumas
questões que não estavam dentro da demanda, dentro dos
pedidos, agora é o momento oportuno, até a diplomação AIJE,
depois da diplomação AIME, e eu já falei com o presidente do
nosso partido se caso a Procuradoria não entrar com as ações
vamos entrar sim, buscar que a justiça eleitoral se manifeste
nessa fraude que não cumpriu a cota de 30%. Então o candidato
Eyder Brasil que já está aí nas solenidades, já está se postando
como deputado que nem diplomado foi pelo PSL, ele tem que
se preocupar é com advogado, ele tem que se preocupar em
resolver essa questão. Porque se for pela Justiça Eleitoral de
1º e 2º Grau convalidada essa situação da cota de gênero, isso
vai abrir um precedente, Deputado Aélcio, tamanho, não precisa
mais filiar ninguém. Olha só, Deputado Jean, eu posso levar 3
mulheres aqui colocar e pronto, é dessa forma então que tem
que ser? Enquanto os partidos que cumpriram de forma legal
todos os requisitos para que haja uma candidatura, porque
não é meramente ‘ah eu fui eleito, a coligação foi eleita’, não é
assim não, tem que cumprir todos os ditames da legislação,
não basta ser somente votado, tem que cumprir a legislação e
se não cumpriu ‘o caminho do feio por onde veio’, assumi um
que fez ou a coligação que fez o papel, que cumpriu a legislação.
E não é só o caso do PSL não, tem mais partidos que não
cumpriram a legislação e, com certeza, irão sofrer as devidas
ações e quem sabe a Justiça pode dar uma reviravolta. Então,
mas o PSL, a onda Bolsonaro eu posso dizer que, por ser militar,
vou comungar com algumas ideias do Bolsonaro, o qual também
foi excluído do Exército brasileiro por defender o Exército, eu

tenho mais ou menos o mesmo indicativo ideal, dele né, todavia
essa onda elegeu um bando de pessoas que pelo amor de
Deus, muitos até eu posso dizer que tem um ideal com
Bolsonaro, mas outros só Jesus na causa. Era isso que eu
querida falar nessa manhã, trazer essa notícia dessas operações
que estão ocorrendo, trazer essa notícia da cota de gênero,
trazer essa notícia do PSL que já se postam aí esses que foram
eleitos de uma forma não republicana. Inclusive, uma fala da
Ministra Carmen Lúcia ela coloca que ela está muito preocupada
com a questão que está ocorrendo sobre essa questão de passar
por cima da legislação, passar por cima da Constituição.
Senhores eu não defendo isso, lei tem que ser cumprida e a
maior lei que nós temos que cumprir é a Constituição Federal
do Brasil de 1988, não venha querer impor a ditadura aqui
dentro não, porque eu acredito que o brasileiro acorda, se
desperta, do jeito que elege tira, é essa situação que nós temos
que estar sempre defendemos. No mais, bom dia a todos e
segue o rito.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns pelas palavras
Deputado Jesuíno. Eu quero registrar aqui a presença do Exm°
Sr. Vereador Sérgio Tobias, da Câmara Municipal de Pimenta
Bueno; registrar também o Exmº Srs. Vereadores Darcy Gomes
e Maria Elieuza, da Câmara Municipal de Teixeirópolis, sejam
bem-vindos.

Encerrado o Grande Expediente, passamos às
Comunicações de Lideranças. Não há oradores inscritos.
Encerrada as Comunicações de Liderança, passemos às
Comunicações Parlamentares. Também não há oradores
inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar esta Sessão, Convoco Sessão
Ordinária para o dia 13 de novembro, no horário regimental,
às 15 horas.

Está encerrada a Sessão. Tenham todos um ótimo dia.

(Encerra-se esta Sessão às 10 horas e 52 minutos)

ATO Nº2565/2018-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:

N O M E A R

AGNALDO ARAUJO NEPOMUCENO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27,
no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de novembro de
2018.

Porto Velho,  19 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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ATO Nº2469/2018-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:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor CLENYO
MARIUBA DA SILVA, matrícula 200164974, Assistente
Parlamentar, para o código ASP-23, do Gabinete do Deputado
Aélcio da TV, contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 09  de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2438/2018-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:

N O M E A R

DAIELEN CRISTINA OLIVEIRA DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-30, no Gabinete da Deputada Rosangela Donadon,
a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  06 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2402/2018-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:

E X O N E R A R

DANIEL SILVA COSTA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabinete do
Deputado Ribamar Araujo, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 05  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2521/2018-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:

N O M E A R

DANIELA KELI DIAS, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, no
Gabinete da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e
Assistência Social, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  14 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2429/2018-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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor DEIVIDE LOPES DA SILVA,
matrícula 200165043, para Assistente Especial de Gabinete,
código DGS-9, e relotar no Gabinete do Deputado Léo Moraes,
contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 06  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2407/2018-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:

E X O N E R A R

ELIEDSON PENHA DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do
Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a contar de 1º de
novembro de 2018.

Porto Velho, 05  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2444/2018-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:

N O M E A R

ENIO ALY PIEPER, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no
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Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de 1º de
novembro de 2018.

Porto Velho,  07 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2397/2018-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:

N O M E A R

ERASMO CARLOS SILVA DE MOURA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
28, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar de 1º de
novembro de 2018.

Porto Velho,  01 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº2434/2018-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:

N O M E A R

ESTEFANE  MELGAR ALEIXO DA SILVA DE MOURA, para
exercer o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Técnico, código AST-29, no Gabinete da Comissão Permanente
de Transportes e Obras Publicas, a contar de 1º de novembro
de 2018.

Porto Velho,  06 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
      SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2495/2018-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:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora FABIANA
SILVA MARQUES, matrícula 200165076, Assistente

Parlamentar, para o código ASP-29, do Gabinete do Deputado
Ezequiel Junior, contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 13  de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2605/2018-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:

E X O N E R A R

GABRIEL HENRIQUE SANTOS SOUZA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-29, do
Gabinete do Deputado Cleiton Roque, a partir de 30 de novembro
de 2018.

Porto Velho, 28  de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2430/2018-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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora GEYSSYANE MUGRAVE
PAES, matrícula 200165097, para Assistente Técnico, código
AST-14, e relotar no Gabinete da Comissão Permanente de
Defesa dos Direitos Humanos e Cidadania, contar de 1º de
novembro de 2018.

Porto Velho, 06  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2562/2018-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:

N O M E A R

GUILHERME SALES DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-27,
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na Divisão de Almoxarifado, do Departamento de Almoxarifado
e Patrimônio, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  19 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2575/2018-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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora ISABELA FERNANDES
GOMES CARVALHO, matrícula 200163451, para Assessor
Técnico, e relotar na Divisão das Comissões, do Departamento
Legislativo, contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 19  de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2511/2018-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:

N O M E A R

JEAN DE ALMEIDA GONÇALVES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-30, no Gabinete do Deputado Lazinho da Fetagro, a contar
de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  14 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2482/2018-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:

N O M E A R

JONATAS DE FRANÇA PAIVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
17, no Gabinete da 1ª Vice Presidência - Deputado Edson Martins,
a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  12 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2472/2018-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:

E X O N E R A R

JOSE CARLOS CORDEIRO, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-14, do
Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de novembro
de 2018.

Porto Velho, 09  de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2588/2018-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:

N O M E A R

JUCELI MANRICH, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-30, no Gabinete da
Presidência, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  19 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2411/2018-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:

N O M E A R

JULIANA CRISTINA SCHABATOSKI FERREIRA, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-12, no Gabinete do Deputado
Marcelino Tenório, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  05 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2573/2018-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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N O M E A R

KAIO AUGUSTO BEZERRA ALABI, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
14, no Gabinete da Presidência, a contar de 1º de novembro
de 2018.

Porto Velho,  19 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2370/2018-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:

N O M E A R

MARCIA APARECIDA PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-
21, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon,
a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  01 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº2493/2018-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:

N O M E A R

MARIA SILVANIA DE ARAUJO SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-30, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de
1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  13 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2403/2018-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:

E X O N E R A R

MARTA ROLIM DE LIMA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-30, do
Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar de 19 de
novembro de 2018.

Porto Velho, 05  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2473/2018-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:

N O M E A R

SANDRA HELENA SILVESTRE BARBOSA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar,
código ASP-11, no Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a
contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  09 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº2416/2018-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:

A L T E R A R

A lotação do servidor SEBASTIÃO GUIMARAES COSTA,
matrícula 200161560, Assistente Técnico, para o Gabinete do
Deputado Hermínio Coelho, contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho, 05  de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2447/2018-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:

N O M E A R

SERGIO RICARDO DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
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ASP-11, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de
1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  07 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2446/2018-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:

N O M E A R

TALISMAR DO NASCIMENTO PINHEIRO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar de
1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  07 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2396/2018-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:

N O M E A R

THALISSA LORRAYNE DE BARROS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Especial de Gabinete,
código DGS-3, no Gabinete do Deputado Laerte Gomes, a contar
de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  01 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº2373/2018-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:

N O M E A R

VEIMAR ZEBALLOS DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
26, no Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon,
a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  01 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº2445/2018-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:

N O M E A R

VIVALCIR PEREIRA RODRIGUES, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Adelino Follador, a contar
de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  07 de novembro de 2018.

ARILDO LOPES DA SILVA           EDSON MARTINS
     SECRETÁRIO GERAL                    1° VICE-PRESIDENTE

ATO Nº2494/2018-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:

N O M E A R

WALDEMIR DE OLIVEIRA CARNEIRO JUNIOR, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-30, no Gabinete do Deputado Ezequiel
Junior, a contar de 1º de novembro de 2018.

Porto Velho,  13 de novembro de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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SUP. DE COMPRAS E LICITAÇOES
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