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ATAQUIGRAFIA

9ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE TÍTULO HONORÍFICO DE CIDADÃO

DO ESTADO DE RONDÔNIA
AO SENHOR WAGNER GARCIA DE FREITAS

Em 11 de Abril de 2018

Presidência dos Srs.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

LAERTE GOMES - Deputado

(Às 15 horas e 19 minutos é aberta a Sessão)

A SRA. WAGNA VEIRA (Mestre de Cerimônias) – A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após aprova-
ção em Plenário de Requerimento do Excelentíssimo Senhor
Deputado Estadual Laerte Gomes, realiza nesta data Sessão
Solene para outorga do Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia ao senhor Wagner Garcia de Freitas.

Convidamos para compor a Mesa Excelentíssimo Senhor
Deputado Maurão de Carvalho, Presidente da Assembleia
Legislativa; Excelentíssimo Senhor Deputado Laerte Gomes,
proponente desta Sessão Solene de Homenagem;
Excelentíssimo Senhor Deputado Adelino Follador;
Excelentíssimo Senhor Deputado Geraldo da Rondônia; Dr.
Wagner Garcia de Freitas, homenageado; Conselheiro Benedi-
to Antônio Alves, Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Con-

tas; Excelentíssimo Senhor Valdo Alves, Secretário da SEDUC;
Excelentíssimo Senhor Marcelo Hagge, Secretário Adjunto da
SEFIN.

Pronto, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Invocando
a proteção de Deus, em nome do povo rondoniense, declaro
aberta esta Sessão Solene para a outorga do Título Honorífico
de Cidadão do Estado de Rondônia ao Senhor Wagner Garcia
de Freitas.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos por ordem do senhor Franco Ono, Secretário da SEFIN,
para compor o dispositivo. Convidamos a todos a ficarmos de
pé para ouvirmos e cantarmos juntos 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)

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) –
Podemos nos sentar. Sr. Presidente gostaríamos de registrar
e agradecer a presença do Dr. George Braga, Secretário de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão; da Sra. Fabiane
Leme Carvalho de Freitas, esposa do homenageado e dos
familiares, Srtª. Ana Vitória Carvalho de Freitas, Giovana
Carvalho Ribeiro, Sra. Conceição Aparecida, Sr. Francisco, Sr.
Fernão, Sra. Diana Huff, Sr. Raimundo Nonato, Sr. Fabiano
Caetano, Sr. Augusto Branco, Sr. Daniel Mendonça, Sr. Emerson
Castro, Sr. Enéas Ferreira, Técnico da SEFIN; Sra. Luiza Bentes,
Auditoria Fiscal; Sr. Patrick, Auditor Fiscal, Sr. Roberto Carlos,
Auditor da SEFIN; Roberto Coelho, Auditor Fiscal;, senhoras e
senhores Assessores Técnicos da SEFIN; Sr. Jorge Ugalde,
Gerente do Observatório SEPOG; Sra. Adrieny Ferreira, Sra.
Rosilene Locks, Gerente de Controle da Dívida Pública, Sra.
Bianca Lopes, Vice-Presidente da Junta Comercial do Estado
de Rondônia; Exmº. Sr. Pedro Pimentel, Secretário Adjunto do
Planejamento; Sr. Pedro Bebex, Presidente da FUG; Sr. Airton
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Rodrigues, Assessor da SEDUC; Sr. Mauro Roberto, Secretário
Geral da SINDAFISCO; Sr. Márcio Félix, Secretário Adjunto da
Secretaria de Educação; Sr. Marcelo Braga, do Gabinete do
Governador; Sr. Natan Oliveira, da SEPOG; Márcio Rogério,
Secretário da SUPEL; Sr.Wilson César de Carvalho, Coordenador
da Receita Estadual e Sr. Adson Coutinho, da SEFIN.

Pronto Sr. Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado.
Quero cumprimentar a todos os senhores e senhoras que
prestigiam esta Sessão Solene; cumprimentarmos aqui o
Propositor desta Sessão Solene de homenagem ao nosso amigo
e companheiro Dr. Wagner Garcia de Freitas que hoje recebe
esta homenagem do Poder Legislativo, proposta aqui do
Deputado Laerte Gomes, nossos cumprimentos ao Deputado
Propositor Laerte Gomes; nosso cumprimento ao Deputado
Adelino Follador, que também prestigia nesta Sessão Solene e
que também votou favorável para que acontecesse esta Sessão,
esta homenagem ao Wagner Garcia de Freitas.

Cumprimentamos aqui o Conselheiro Benedito Antônio
Alves, que neste ato representa o Presidente do Tribunal de
Contas, nosso amigo Conselheiro Benedito, obrigado também
pela vossa presença; cumprimentar aqui o Secretário Valdo,
Secretário de Educação que também prestigia esta Sessão
Solene; cumprimentar aqui o Secretário Franco Ono, Secretário
da SEFIN, obrigado pela sua presença, obrigado também ao
Secretário Adjunto, Secretário Marcelo; nosso cumprimento
ao homenageado Dr. Wagner, para nós é uma alegria Dr.
Wagner, hoje nesta Casa, nessa Sessão Solene, proposta pelo
Deputado Laerte Gomes, poder estar homenageando. Vossa
Excelência Dr. Wagner, pelo trabalho, pelo serviço prestado
que Vossa Excelência prestou a esse Estado, tenho aqui neste
ato o reconhecimento do Poder Legislativo, aprovado por
unanimidade nesta Casa e para nós, nós estamos felizes de
podermos estar aqui fazendo esta homenagem a Vossa
Excelência, na presença da sua família, sua esposa, seus filhos,
na presença de seus amigos de primeira hora, amigos de
trabalho, amigo, pessoal que com a sua presença aqui
demonstra o carinho especial que tem por Vossa Excelência e
eu tenho certeza que este é um momento de orgulho para
Vossa Excelência, para vossa família e também para os vossos
amigos que prestigiam nesta Sessão Solene, com a vossa
presença. E nós também não podemos deixar de dizer que nós
estamos felizes, porque somos seu amigo e reconhecemos
aprovando por unanimidade esse projeto proposto pelo
Deputado Laerte Gomes, isto nos deixa feliz, isso demonstra o
reconhecimento da folha de trabalho prestado que Vossa
Excelência fez por esse Estado. Tendo uma das maiores
responsabilidades de buscar o equilíbrio da nossa economia
no nosso Estado num momento de crise, num momento de
mais dificuldade que o país passa, Rondônia vencendo, saindo
por cima. Isto nos orgulha muito e nós estamos aqui, além de
ter votado, aprovado esta homenagem de podermos estar nesta
Sessão Solene, bastante motivado e bastante orgulhoso por
reconhecer o tamanho da sua importância, principalmente para
a nossa economia do nosso Estado. Então, fica aqui o
reconhecimento de toda esta Casa e iniciando a abertura desta
Sessão Solene, daqui a pouco o propositor, o Deputado Laerte
vai falar com muito argumento, com muita dedicação, com
certeza do vosso trabalho que Vossa Excelência tem prestado

neste Estado. Então, fica aqui a nossa gratidão, a nossa alegria,
o nosso reconhecimento do Poder Legislativo, muito obrigado
por você ter prestado esse trabalho tão bom e aí nós não
poderíamos deixar de fazer esta homenagem a Vossa Excelência
e aqui eu quero parabenizar ao Deputado Laerte Gomes que
teve a ideia e a iniciativa de propor este projeto Deputado
Laerte, oferecendo esse Título Honorífico, que com certeza,
de reconhecimento do trabalho que o Dr. Wagner prestou ao
Estado de Rondônia. Portanto, ficamos motivados, e, felizes,
e, até emocionados, por estarmos neste momento nesta Sessão
Solene oferecendo esta homenagem. Obrigado prefeitos,
amigos e familiares do Dr. Wagner, tenho certeza que aqui
estão os seus amigos de primeira hora, a sua família, e, isso
nos alegra muito de podermos estar neste momento
comemorando junto nesta Sessão Solene. Neste ato, neste
momento eu passo a palavra ao propositor desta homenagem,
Deputado Laerte Gomes, com a palavra.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Senhoras e Se-
nhores convidados que aqui estão hoje, nossos amigos
internautas que estão nos assistindo através da internet. Gos-
taria aqui de saudar o nosso Presidente da Assembleia
Legislativa, Deputado Maurão de Carvalho, nosso amigo que
hoje quase que essa Sessão Solene seria uma continuidade
de uma Sessão Ordinária desta Casa de Leis, onde se aprovou
um projeto importante que já estava há um ano e meio parado
nesta Casa e que hoje veio à pauta e que foi aprovado, que
beneficiou os nossos municípios do Estado de Rondônia. Para-
béns Presidente, pela condução dos trabalhos, parabéns pela
sua postura à frente deste Poder. Cumprimentar meus cole-
gas, não poderia deixar de cumprimentar aqui nosso querido
amigo, Deputado Adelino Follador, parceiro; nosso vice-presi-
dente da Assembleia, Deputado Edson Martins, nosso amigo
Deputado Geraldo da Rondônia está ali, em nome desses três
Deputados, eu quero agradecer aos demais pares desta Casa,
que por unanimidade aprovaram esse Título Honorífico de Ci-
dadão do Estado de Rondônia, ao nosso querido amigo Wagner.
Cumprimentar aqui o nosso Secretário Estadual de Fazenda, o
Ono, me permita chamá-lo pelo nome que é que todos cha-
mam pela amizade que juntamente com o Wagner, esses três
anos, em três meses, quatro meses a qual eu tenho, exerço o
mandato de parlamentar nesta Casa, eu tenho convivido qua-
se que diariamente ou semanalmente junto com essa dupla
que deu muito certo, Wagner e Ono. Em nome do Ono, eu
quero cumprimentar aqui toda a equipe da SEFIN, da nossa
Secretaria Estadual de Fazenda, o trabalho que vocês realiza-
ram comandado pelo Wagner, foi brilhante, ninguém é bom
sozinho, mas há um ditado também que todos nós montamos
a nossa equipe ao nosso estilo. Então, com certeza essa equi-
pe foi montada ao estilo do Wagner e do Ono, por isso deu tão
certo com técnicos competentes como vocês são. Cumprimen-
tar aqui também o nosso Secretário de Educação, o Valdo, que
está aqui conosco em seu nome também nosso Secretário
Adjunto Márcio, eu o vi aqui, está ali, nosso amigo Márcio.
Cumprimentar também agora o novo Secretário Adjunto está
na Mesa da SEFIN, Marcelo Hagge, está aqui conosco, e cum-
primentar a todos os amigos, amigas, Prefeitos que estão aqui,
Prefeito Cornélio, Prefeito Vagner, Prefeito Pedro, os demais
que estiverem presentes, a toda equipe da SEFIN. E não pode-
ria deixar de cumprimentar hoje a estrela principal desta Ses-
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são Solene, nosso querido amigo e posso, acho que tenho li-
berdade para dessa forma falar, Wagner, Wagner Garcia de
Freitas, cidadão que eu tive o prazer de conhecer, e o privilégio
de conviver como eu disse aqui, Emerson, nosso Ex-Chefe da
Casa Civil que está aqui conosco, nesses últimos três anos e
quatro meses, cidadão do bem, cidadão de caráter, cidadão
que já é privilegiado, assim pode dizer a Fabiane que é a sua
esposa, a Giovana e a Ana Vitória que são as suas filhas, que
só ele é o homem da casa, já tem esse privilégio inicial, Wagner.
Cidadão fácil de amizade, cidadão firme, mas, de um trato
pessoal, de um trato pessoal muito agradável, Wagner. Você
tem a sabedoria de quando dizer não, dizer um não e conven-
cer o porquê está dizendo não, e a palavra e o caráter de
quando dizer um sim, cumprir; isso em um homem público não
é muito comum e você tem essas qualidades. Essa homena-
gem que esta Casa faz Deputado Adelino, Deputado Edson,
Deputado Geraldo, a Vossa Excelência Presidente Maurão, ao
nosso querido Wagner, é simplesmente fazer justiça com quem
nos momentos mais de crise, talvez nos últimos cem anos da
história desse país, uma crise mais grave, que é a crise do
café, Conselheiro Benedito, Vossa Excelência foi Secretário tam-
bém de Estado da Fazenda, essa crise que passamos nos últi-
mos anos, nós tivemos logicamente sobre o comando do Go-
vernador Confúcio Moura, mas, sobre a gestão eficiente do
Secretário de Fazenda Wagner Garcia de Freitas e sua equipe,
nós tivemos um equilíbrio fiscal em Rondônia, e um crescimen-
to na receita não visto nesse país, em qualquer Estado.
Rondônia, que num passado muito recente era notícia no nos-
so país, George Braga, nosso Secretário de Planejamento, e,
você tem participação muito especial nisso, era notícia desse
país com matérias que denegriam a imagem do nosso Estado,
e consequentemente quando a matéria denigre a imagem de
um Estado, Valdo, ela denigre a imagem do cidadão que mora
nesse Estado, o cidadão rondoniense, era por escândalos, era
por operações. Rondônia, hoje se destaca no Brasil com ações
que nos levam de números que nós tínhamos antes, coloca-
ções lá no final da fila que nos leva para a cabeceira dos dados
técnicos do país, dos nossos índices, seja na gestão fiscal, cres-
cimento, desenvolvimento e tudo isso fruto logicamente do pla-
nejamento do Estado, do nosso Governador Confúcio Moura,
mas, fruto também de uma política firme, dura da Secretaria
Estadual de Fazenda. Mas, o que mais, o que mais prefeitos e
vocês foram beneficiados por isso, mas, o que mais nos alegra
é que não tinha fiscal na porta de empresário, não tinha arro-
cho em cima de empresário, não teve nada disso, esse traba-
lho foi feito com qualidade, esse trabalho foi feito com compe-
tência, esse trabalho foi feito com transparência. E é isso
Wagner, que você liderando essa equipe maravilhosa que você
montou na SEFIN, está tendo reconhecimento hoje, a maior
honraria que um cidadão pode ter de um Estado que é ser
cidadão, mesmo não nascido no Estado, que é ser cidadão
honorífico do Estado de Rondônia, e o povo de Rondônia atra-
vés dos representantes legais que foram eleitos para este par-
lamento estão te concedendo. O Wagner, com certeza vai ter a
oportunidade de falar um pouco da história dele aqui, eu tenho
a história dele aqui na justificativa, mas, com certeza o Wagner
vai poder falar um pouco da sua história tanto antes de chegar
à Rondônia como depois de estar aqui no nosso Estado. Eu
queria, Wagner, para finalizar, nós temos muitos Oradores, di-
zer da alegria e da honra que eu tive de conceder, de ser o

proponente junto com meus colegas que aprovaram desse
título de Cidadão Honorífico do Estado de Rondônia à sua pes-
soa. Eu sou um Deputado de poucas comendas, eu não sou
muito dado a isso, até agora fiz duas, fiz duas só durante três
anos e três meses de mandato, mas, eu prezo pela qualidade,
eu creio que um título desses com todo respeito a qualquer
cidadão, mas, tem que ter mérito para poder receber uma
honraria desse tamanho, e, eu sou muito feliz, eu tenho muita
alegria de poder ter sido o proponente dessa propositura a
você, com certeza daqui a 10, 15, 20 anos quando alguém me
perguntar, e, eu não estiver mais neste parlamento: “Laerte,
qual foi uma das ações que mais te deram prazer e alegria de
fazer como deputado estadual?”. Não tenha dúvida nenhuma
que eu vou poder nominar esta porque me alegra muito e eu
acho que é muito justa. Parabéns a você, parabéns a tua fa-
mília, e a família para você estar recebendo isso com certeza
tem um peso fundamental porque é a que mais sofre; a que
mais fica sozinha, porque você se dedicando ao seu cargo,
com certeza muitos dias que as suas filhas queriam estar com
você e não puderam estar, muitos momentos que a tua espo-
sa queria estar junto com você, não pode estar. Então a parti-
cipação de vocês é fundamental nisso. Quando a gente ouve,
muitos não levam isso ao pé da letra, que a família é à base
do alicerce da vida de um homem e isso está exemplificado
aqui. Parabéns a vocês três mulheres, esposa, filhas, por te-
rem o Wagner junto no convívio de vocês e por ser esse cida-
dão de caráter, de moral ilibada e que contribuiu como poucos
homens na história de Rondônia para o crescimento deste
Estado. Parabéns a você Wagner, parabéns a todos que aqui
estão prestigiando este momento ímpar na história desta Casa
e esse momento um dos momentos mais importantes que a
Assembleia Legislativa fez nesses últimos anos. Obrigado Sr.
Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Laerte pelas suas palavras. E muito bem lembrado
aqui, Deputado Laerte, quando Vossa Excelência fala da ho-
menagem ao Wagner, a toda equipe da Secretaria da SEFIN,
o Ono que hoje assumiu a pasta como titular, que era o adjun-
to, toda equipe da SEFIN com certeza, George, também está
sendo homenageado, que fez com que desse certo o trabalho
do Wagner prestado ao nosso Estado, principalmente como
Secretário da SEFIN. Então muito bem lembrado aqui pelo
Eminente Deputado propositor desta propositura Deputado
Laerte Gomes, só reafirmando. E o Deputado Edson Martins
vai ter que sair e gostaria de dar uma saudação rápida e pe-
diu até para que o Deputado Adelino abrisse mão aqui da vez
e o Deputado Adelino concedeu, então está com a palavra o
Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado Presidente. Boa tarde a
todos. Agradecer o Deputado Adelino que abriu mão, eu te-
nho um compromisso ali na comissão no Plenarinho, mas, não
poderia também deixar de deixar aqui minhas palavras de
saudação e reconhecimento ao nosso amigo Wagner. Talvez
nem todos saibam, mas, o Wagner nos primeiros dias aqui
quando o Governo Confúcio assumiu o mandato eu já estava
por aqui e eu fiz uma indicação, um ofício pedindo ao Gover-
nador que indicasse o Wagner Garcia como Secretário de Es-
tado da Fazenda, e hoje, Wagner, a cada dia eu sinto assim
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que foi realmente um reconhecimento do Wagner que era uma
pessoa preparada naquele momento para assumir a Secreta-
ria. Não foi possível naquele momento, veio em outro momen-
to, por lá passou outro Secretário nosso companheiro lá de
Ouro Preto meu amigo, Professor Benedito que também foi
Secretário, deixou ali sua história, saiu para assumir lá no Tri-
bunal de Contas como Conselheiro, tem feito um grande tra-
balho. Mas, Wagner eu quero te parabenizar, deixar o meu
reconhecimento ao grande trabalho que você fez sem estar lá
na porta do empresário, sem nenhuma repreensão mais dura,
mas o seu trabalho técnico, um grande trabalho com a sua
equipe que eu tenho que reconhecer o trabalho do Ono, de
toda a equipe. O Marcelo que está hoje assumindo também
como Adjunto. Conseguiu equilibrar e alavancar a economia
do Estado, então, isso é digno de reconhecimento. Por isso eu
quero deixar as minhas palavras de reconhecimento a você e
parabenizar a você, sua família, seus amigos, aqui toda a equipe
da Secretaria por este Título. Parabenizar ao Deputado Laerte
por este reconhecimento que com certeza muito justo pelo
trabalho que o Wagner prestou ao Estado de Rondônia frente
a Secretaria.

Desejar muito sucesso na sua vida profissional, ou polí-
tica, onde quer que seja daqui para frente; ao Ono; ao Marce-
lo que está hoje com o compromisso de dar continuidade a
este trabalho; e toda a equipe da Secretaria do Estado de
Fazenda, que vocês continuem este trabalho. Ao Valdo pela
Secretaria de Educação, o nosso compromisso; o George que
está lá no Planejamento; o Pimentel; o Emerson que também
está deixando a Secretaria, mas, com certeza prestou tam-
bém um bom trabalho; e a todos da equipe, com certeza do
ex-governador Confúcio Moura que fez um bom Governo. A
vida não para, o Estado não para, a máquina também, o Go-
verno, o outro governo. Cada um deixa a sua parcela de con-
tribuição, nós temos que reconhecer o trabalho do Governador
Confúcio prestou para o Estado de Rondônia e de toda equipe
com certeza que esteve ao lado dele.

Agora há pouco eu falava aqui nesta tribuna a minha
preocupação lá com a Saúde. A gente sabe quanta dificulda-
de, quantos Secretários que passaram; mesmo no início deste
Governo, tentando fazer alguma coisa com a Saúde, agora às
coisas a gente está vendo que realmente está no caminho, a
Saúde tem o Maiorquim lá, a Socorro tem prestado um bom
trabalho junto com a equipe. E eu usei a tribuna e pedi que o
novo governador, já no final de governo, que pudesse manter
a equipe lá da Secretaria de Saúde. Eu acho que o Governador
do Estado tem que ter este reconhecimento, esta hombridade,
realmente, para reconhecer que os setores que estão dando
certo, prestando um bom serviço para a sociedade, precisam
ser reconhecidos e que seja mantido, assim como está fazen-
do com a Secretaria da Fazenda que vai dá sequência ao tra-
balho do Wagner, com o Ono, do Marcelo e de toda a equipe.

Deixo aqui, Secretário Wagner, o meu reconhecimento,
o meu trabalho aqui na Assembleia Legislativa enquanto esti-
ver por aqui como deputado estadual com certeza vou estar
sempre trabalhando em prol do povo do Estado de Rondônia e
fazer com que tudo dê certo. Eu torço para que realmente o
Governo do Daniel Pereira dê certo que com certeza quem
ganha é o povo do Estado de Rondônia.

Muito obrigado. Boa tarde a todos.

Presidente Deputado Maurão, obrigado, parabéns aí pelo
grande trabalho, hoje, pelo projeto relevante que foi votado
nesta Casa, Vossa Excelência conduziu muito bem a Sessão.
Muito obrigado. Boa tarde a todos.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Edson Martins pelas palavras ao nosso amigo home-
nageado, o Dr. Wagner.

Agora nós vamos ouvir o Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu vou ser rápido porque eu
também estou na expectativa para ouvir o Wagner e com cer-
teza todo o pessoal da Mesa, o pessoal aqui presente, tenho
certeza que todos gostariam de vir destacar este momento
importante.

Mas queria parabenizar o Deputado Laerte por esta ini-
ciativa, primeiro; cumprimentar aqui o Presidente desta Casa,
Deputado Maurão, o Maurão já tem feito um grande trabalho
nesta Casa; cumprimentar também o Deputado Edson Martins
que acabou de sair daqui também...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Adelino. Quero passar aqui o comando da presidência ao
propositor o Deputado Laerte. Eu tenho uma reuniãozinha aqui,
mas, no final eu estarei aqui ouvindo a fala, o discurso do
nosso amigo Wagner.

(Às 15 horas e 54 minutos o Sr. Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Sr. Laerte Gomes)

O SR. ADELINO FOLLADOR – Então continuando aqui cum-
primentar o meu colega Deputado Ribamar, Deputado Geral-
do, que está por aqui também, Deputado Edson Martins; cum-
primentar aqui também o Wagner, meu amigo com certeza
um profissional de carreira, uma pessoa que recebe essa ho-
menagem, eu também tinha compromisso lá em Ariquemes
agora a tarde, mas, não poderia deixar de passar por aqui
para participar desse evento tão importante, Wagner, para mim
é um prazer estar aqui  hoje fazendo parte dessa entrega
desse título. O Benedito, meu amigo, Benedito fez um grande
trabalho também na SEFIN junto com o Wagner, na época já
estava lá e hoje está representando o Tribunal de Contas, um
órgão que é muito importante. Eu fui prefeito doze anos, a
gente conhece que é importante que o Tribunal de Contas hoje
não é só punidor, mas principalmente orientador de todos os
prefeitos aqui presentes, tem aqui o Pedro, nós temos tam-
bém aqui o prefeito Cornélio, nosso amigo, colega de Costa
Marques; também tem o Valdo, Secretário de Educação, nos-
so amigo também, tentando fazer um trabalho lá na Educa-
ção, muito difícil o trabalho na Educação, mas, está se esfor-
çando. O Ono, uma pessoa parceira do Wagner, junto com
toda equipe, cumprimentar toda equipe aqui presente. Tam-
bém o Marcelo, que agora é Adjunto da SEFIN e cada um de
vocês, a família especialmente, que está aqui participando.
Então eu quero dizer que você merece Wagner, pela sua sen-
sibilidade, pela sua capacidade, pela maneira como foi citado
aqui pelo Deputado Laerte, vários Deputados que já me ante-
cederam, pela maneira de você tratar as pessoas, não só os
colegas de trabalho, mas, também a maneira de você tratar
as pessoas que procuram a SEFIN. Todas às vezes, quando
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nós chegamos lá para dar alguma ideia, você sempre teve sem-
pre àquela sua maneira de ouvir e tentar fazer aquilo que é
possível. Aquilo que não é possível também não enrolar, que
eu acho que o mais importante é isso, as pessoas terem trans-
parência: isso dá isso, isso não dá; senão dá, porque é que
não dá? Então, essa maneira de você ser, eu tenho certeza que
você marcou história no Estado de Rondônia. Eu que estou
aqui desde 1977, vim para Rondônia em 1977, já fez mais de
40 anos, cheguei a Ariquemes, já tenho 36 anos de vida públi-
ca, sou também funcionário público desde 1983, e a gente co-
nhece, participei e a gente conhece as pessoas que trabalha-
ram e as pessoas que também tentaram fazer um trabalho
grande para o Estado de Rondônia. E você é uma das pessoas
que vai ficar na história de Rondônia. Mais uma vez parabeni-
zar por essa iniciativa sua e dizer que esse Título sirva para
que você consiga continuar servindo o Estado de Rondônia,
seja como técnico, seja qualquer trabalho que você fizer, não
sei se também deseja ingressar na vida pública; nós precisa-
mos que pessoas novas também ingressem na política, quem
nunca foi político seja político, porque muitas vezes a gente
reclama da classe política, mas, nós precisamos também par-
ticipar. Que nós não temos que ficar com raiva da política, nós
temos que ficar com raiva dos maus políticos. A política é a
única maneira de você melhorar seu município, seu Estado,
sua Nação. E hoje nós temos que chamar a sociedade cada vez
mais para participar, se não for ser candidato, se não for dire-
tamente, mas indiretamente, Deputado Ribamar, há maneira
de nós melhorarmos o nosso País. O George está aqui, tam-
bém em seu nome cumprimentar todos os Secretários hoje
aqui presentes, cada um fazendo a sua parte. Muitas vezes a
gente fala de corrupção e a corrupção, às vezes, a gente pen-
sa lá longe, e às vezes está dentro dos nossos amigos, dentro
da nossa igreja, dentro da nossa sociedade, está dentro da
nossa família. Então nós temos que começar de dentro para
fora para mudar essa má imagem do nosso país. Muitas vezes
o pessoal tanto fala da política, mas, muitas vezes nós temos
que meditar, nós temos que refletir no que nós podemos con-
tribuir para que isso mude e às vezes é de dentro para fora, é
dentro da nossa família, dentro da nossa igreja, dentro da nos-
sa comunidade que a gente participa, e mudar essa cultura de
dizer que tudo tem que levar vantagem. O jeitinho brasileiro,
muitas vezes, esse jeitinho brasileiro, 90% é corrupção. Nós
precisamos saber o que é legal, o que é permitido e o que não
é. Então, graças a Deus temos muitas pessoas honradas, prin-
cipalmente, hoje, Secretário, para nós; tenho certeza que você
está fazendo o seu papel e para mim é um prazer estar aqui
hoje participando e também ajudando a aprovar esse Título
tão merecido para a sua pessoa. Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador. Só convidar o Deputado Ribamar, se quiser
fazer parte da Mesa, é uma honra tê-lo conosco. Secretário
George Braga, arruma uma cadeira aqui para o nosso Secretá-
rio de Planejamento George Braga, que mais tarde vai tam-
bém, daqui a pouco vai fazer uso da palavra. Pode se dirigir à
Mesa, nobre Secretário.

Com a palavra o Secretário Estadual de Educação Valdo
Alves.

A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Senhor
Presidente, antes gostaria de registrar e agradecer a presença

de George Braga, Secretário de Estado de Planejamento, Or-
çamento e Gestão; do Excelentíssimo Senhor Prefeito Cornélio
Duarte, do Município de São Miguel do Guaporé; do
Excelentíssimo Senhor Prefeito do Município de Cujubim, Pedro
Fernandes, e informar que nossa Sessão Solene está sendo
transmitida ao vivo pelo nosso portal, endereço al.ro.gov.br.
Obrigada.

O SR. VALDO ALVES – Boa tarde a todos; senhoras, senho-
res. Queria cumprimentar o Deputado Laerte, neste momento
proponente, conduzindo a Mesa, do qual eu quero estender o
cumprimento a todas as autoridades da Mesa. Quero fazer
uma saudação especial a todos os Secretários e ex-secretári-
os de Estado que estão aqui na tribuna e que juntos trabalha-
mos durante o Governo Confúcio, 7 anos e 3 meses e eu não
poderia deixar de estar aqui hoje, Wagner. Trabalhar com o
Secretário Wagner é um privilégio, privilégio de poucos; pou-
cos tiveram esse privilégio, Wagner, mais do que um excelen-
te técnico, você é uma pessoa horada que cumpre aquilo que
faz e não faz falsas promessas e é fácil trabalhar com pesso-
as assim porque a gente acredita, porque aquilo que ele diz
que pode a gente vai lá e faz, o Secretário tem autonomia
para ir e fazer porque a Secretária de Finanças garante que o
compromisso será feito e liquidado e nunca levantou nenhum
tipo de esperança ou expectativa falsa e aí com isso nós tive-
mos, todos os Secretários, tivemos a segurança de trabalhar,
de conduzir as nossas Secretarias e de fazer o trabalho que
nós fizemos durante esses 7 anos e 3 meses.

Então, acho mais do que justa, o Deputado Laerte foi
muito feliz nessa propositura, o senhor realmente é merecido
o Título e também todas as honras que esse Estado deve
prestar. Espero grandiosamente que o companheiro Ono, que
substitui, que a gente já conhece também, vem a muitos anos
trabalhando com você, que vai à mesma linha profissional junto
com o Marcelo, são técnicos de carreira, que tem amor a esse
Estado há muitos anos e conhece muito bem as Secretarias.

Então, deixo aqui, Wagner, mais do que o carinho do
profissional, deixo aqui o carinho do amigo e respeito não
para o mandato de um Governo, mas, para uma vida toda,
está bom, todo o meu respeito a você e muito obrigado a
todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado Secretário
Valdo.

Com a palavra o Sr. Marcelo Hagge, Secretário Adjunto
da SEFIN.

O SR. MARCELO HAGGE – Fui pego de surpresa, eu vou me
emocionar, não vou aguentar falar. Além de ser um grande
amigo, um grande colega, um grande orientador, ele é na
minha vida, no meu concurso uma pessoa que sempre nos
bastidores na maneira tímida que ele tem de conduzir a coisa,
sempre conduziu com a retidão necessária para a gente atingir
os objetivos. E isso nos levou a ter um comprometimento, um
compromisso com a carreira e com o Estado, nunca desviar
dos ensinamentos que ele nos conduziu. Eu tive a oportunidade
de ser conduzido ao cargo de Secretário Municipal de Fazenda
por 4 anos na gestão do Dr. Mauro Nazif e foi o período mais
difícil de nossas vidas, de minha vida particularmente e falo
que o cargo que a gente ocupa ainda mais em época de crise,
chega a estraçalhar nossa vida familiar, mas, a gente não pode
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perder o rumo daquele compromisso do que a gente quer de
melhor para nós e para a nossa família. E como o Deputado
Follador falou, a gente tem que superar todos os obstáculos
para conseguir atingir objetivo e nisso o apoio do Secretário
Wagner e do Secretário Ono foi fundamental para a gente
conseguir superar a adversidade em 2015/2016 e tive a grata
satisfação e ao mesmo tempo é uma responsabilidade
tremenda substituir pessoa como o Secretário Wagner, mas,
graças ao bom Deus e a presença de espírito do Dr. Daniel, ele
conduziu o Dr. Ono a Pasta de Titular e me deu o privilégio de
estar aqui como Adjunto. E Wagner, você sabe todo o respeito
que tenho por você, espero não decepcionar você e nem a
todos os presentes. Obrigado e sucesso na nova carreira.
Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado. Com a
palavra agora o nosso Secretário Estadual de Fazendas e
Finanças, nosso amigo Franco Ono.

O SR. FRANCO ONO – Boa tarde a todos! Cumprimentar o
Exmº. Sr. Deputado Laerte Gomes, no momento agora
presidindo a Mesa e sendo proponente dessa justa homenagem
ao nosso amigo Wagner Garcia de Freitas; Excelentíssimos
Senhores Deputados Adelino Follador; Ribamar Araújo, em
nome dos quais saúdo todos os membros desta Casa Legislativa.
Excelentíssimo Senhor Conselheiro Benedito Antônio Alves,
Presidente da 1ª Câmara do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia; Excelentíssimo Senhor Marcelo Hagge, nosso
Secretário Adjunto, que vem somar esforços aí nessa árdua
missão de conduzir a Secretaria, sucedendo a este
competentíssimo técnico que é o Senhor Wagner Garcia de
Freitas. Em nome aqui do nosso dileto amigo Emerson Castro,
cumprimentar e homenagear a todos os ex-secretários desta
gestão o qual nós tivemos a honra de fazer parte, da gestão
do Governador Confúcio Moura. Em nome do Secretário de
Planejamento, George Braga, cumprimentar a todos os atuais
Secretários de Estado, agora na gestão sob o comando do
nosso Governador Daniel Pereira; cumprimentar aqui em nome
de todos os integrantes da equipe que compõem a SEFIN, a
Coordenadoria da Receita Estadual, nosso amigo e colega
auditor fiscal Wilson César de Carvalho; em nome da nossa
amiga e também auditora fiscal, mas, que comanda ali na
Superintendência de Contabilidade todas as gerências
financeiras, a Luíza, cumprimentar a todos os integrantes dos
servidores que compõem a equipe técnica que fazem a gestão
financeira; Senhoras, Senhores, cumprimentar aqui a Fabiane,
as duas filhas aqui presentes que representam a família do
Wagner, extensivo a seu pai, sua mãe, irmãos, cunhados,
cunhadas. É uma honra muito grande para gente fazer essa
manifestação, eu não tenho, como disse o Marcelo, também
não tenho o dom da oratória, mas, expressar o que vem do
coração. O Wagner como já foi feito um retrospecto aqui da
sua carreira profissional, o Wagner Garcia, eu tive a felicidade,
não o conhecia, conheci quando nós nos deslocamos para fazer
o concurso público de Auditor Fiscal nos idos de 1980, eu tive
a grata satisfação de me deslocar lá do Estado do Mato Grosso
do Sul no mesmo ônibus fretado para que a gente prestasse o
concurso público no ano de 1987, juntamente com dois ex-
auditores já falecidos, o Linduíno e o Neivaldo Rojas. Então,
naquela ocasião eu tive a felicidade de conhecer essa figura

ímpar, a quem a cada dia que passa nós temos a satisfação e
o prazer de conviver. O Wagner Garcia, como eu sempre disse,
ele está deixando um legado; inicialmente, fazendo uma
retrospectiva, o Wagner Garcia, junto com o nosso Roberto
Carlos que se encontra também aqui, o nosso colega auditor,
foram os primeiros profissionais da área do FISCO a adquirir
um microcomputador. Naquela época ele já tinha uma visão de
implantar um sistema informatizado na Secretaria. Então, com
recursos próprios, importaram os equipamentos, foram os
primeiros PC’s que eu acho que chegaram aqui no Estado e ali
eles já tinham um sonho de fazer um sistema de controle mais
moderno, mais transparente. Então, o Wagner, desde o início
lá de sua carreira, desenvolveu, iniciou a sua carreira
profissional lá na região de Alta Floresta d’Oeste, comandou
aquela agência de rendas e de lá trouxe experiências para a
Coordenadoria que no início dos anos 90, ele atuou junto a
Coordenadoria da Receita Estadual, junto com o nosso amigo
Roberto Carlos, implantando um sistema de freios e contra
perdas justamente para trazer a transparência para o FISCO
do Estado. Então, para quem não sabe, quem é da carreira
sabe, Wagner Garcia implantou um Sistema de Designação de
Fiscalização de Estabelecimento, Deputado Laerte, em que se
passou a fazer o controle de auditoria de forma programada,
até então não havia um sistema de controle, os serviços de
auditoria eram feitos de forma aleatória, o auditor tinha
autonomia para escolher quem fiscalizar e o período de fiscalizar.
Então, nosso amigo Wagner Garcia de Freitas, ele iniciou e
implantou esse sistema importantíssimo tanto para dá respaldo
a quem iria executar as auditorias, mas, também estabelecendo
o critério de transparência a quem fosse fiscalizado. Eu dizia
esses dias, rememorando com nosso amigo Secretário Wagner
Garcia, colega Auditor Fiscal, que ele participou efetivamente
de dois momentos da Secretaria, e isso eu tive a oportunidade
de falar nesta Casa de Leis já, nós estamos fazendo a virada
da página da Secretaria, e tanto na primeira geração como na
segunda geração, nós temos a efetiva participação desse
competente técnico que é Wagner Garcia. Wagner Garcia, logo
no início da sua carreira, ao longo aí de quinze a vinte anos,
nós trabalhamos na primeira geração do Fisco Estadual que
foi estabelecer o controle e recuperar a receita daquele que
havia sido sonegado. E nessa segunda fase com a visão
visionária do nosso amigo, nós estamos efetivamente
implantando a segunda geração, que é fazer o controle efetivo
da receita antes mesmo que ela seja sonegada. E é em razão
disso que com o desenvolvimento de vários sistemas e aqui,
nós contamos com a equipe toda, mas, capitaneado por esse
grande homem público, é que nós passamos a ter uma
transparência maior nos atos de fiscalização e de
acompanhamento na receita, proporcionando assim o equilíbrio
fiscal do Estado em que como pontuou o Deputado proponente
Laerte, para que a gente tivesse tranquilidade para executar
as ações que vem sendo desenvolvida nos últimos anos. Hoje
felizmente para a nossa felicidade em razão desse trabalho
capitaneado pelo Secretário Wagner, juntamente com o apoio
da Secretaria de Estado de Planejamento, capitaneado pelo
nosso Secretário George. Há duas semanas, nós fomos
avaliados pela Secretaria do Tesouro Nacional, e para a nossa
felicidade e orgulho, nós fomos pontuados juntamente com o
Estado do Pará, como a melhor gestão fiscal do país. Então,
Rondônia, obteve a nota B+ e apenas dois Estados obtiveram
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essa avaliação. Então, Wagner Garcia, registrar aqui que você
foi o grande líder desse trabalho que foi desenvolvido para que
a gente obtivesse esse significativo resultado. Além disso,
Wagner Garcia, em relação a sua família, gostaria até de
pontuar porque é a primeira oportunidade que eu estou tendo
aqui, Fabiane, e suas filhas, de registrar os momentos de
dificuldades em que o Wagner, teve em diversas ocasiões,
situações em que passava por um momento delicado de saúde
tanto da sua esposa como de suas filhas, aguentou firme e
resignado ali no seu gabinete para que pudesse conduzir essa
política fiscal do Estado. Então, registrar aqui que além de um
homem público, de competente profissional, nós tivemos a
oportunidade e a felicidade de conviver dia a dia com esse
homem que é um excelente pai, um excelente esposo e um
excelente filho. Então, Wagner Garcia, registro aqui os nossos
sinceros agradecimentos por tudo que você fez por esse Estado,
e que tenho certeza que para o Fisco e para o Estado, você
está deixando um grande legado. Meu sincero abraço, meu
obrigado.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns Ono, Ono,
falou tecnicamente e falou com o coração, verdadeiramente
essa história. E amanhã, nós vamos ter festa não é Fabiane?
Amanhã, nós vamos ter festa não é? A Ana Vitória vai fazer
aniversário, aí está todo mundo convidado para comer o bolo.

Passo a palavra aqui ao nosso Conselheiro Benedito An-
tônio Alves, nosso Conselheiro do Tribunal de Contas do Esta-
do de Rondônia.

O SR. BENEDITO ANTÔNIO ALVES – Excelentíssimo Senhor
Deputado Laerte Gomes presidindo esta Sessão Solene e tam-
bém aquele que motivou a instalação desta Sessão Solene ao
efetivamente conceder essa honraria tão merecida a um cida-
dão tão honrado, sem trocadilho, mas, é uma honraria a um
cidadão honrado. Cumprimento mesmo ausente, mas, está nos
ouvindo o Exmº Presidente desta Casa de Leis, Maurão de Car-
valho, ao Deputado Ribamar Araújo, ao Deputado Adelino
Follador, dois grandes homens deste Estado de Rondônia que
muito logicamente honra também este parlamento, o Marcelo
me permita chamar assim meus amigos, o Renato Russo fala
que não precisa de modelos, não precisa de heróis aqueles
que têm amigos, e nós os temos, começamos boas amizades
na SEFIN que perduram; Ono me permita, também chamá-lo
assim, o George com os amplexos tão fortes, estivemos juntos
nessa batalha também em prol do Estado de Rondônia, quantos
dias, quantas noites mal dormidas preocupados com a equipe
sua da SEFIN, e reconhecimento sempre ao excelente trabalho
que o Laerte fez como deputado nesse período todo que a
gente esteve junto; ao Valdo não sei se está ausente, as três
mulheres da vida do Wagner, me permita, Bia, começar pela
Aninha, aliás eu tenho uma amizade muito forte com a Aninha,
a Aninha, a Fabiane e a Geovana. Eu sou dado a fazer discurso,
eu sou diferente um pouco, mesmo que sou professor de fi-
nanceiro e tributário, Deputado Laerte, era dado a fazer dis-
curso, mas, é o momento que eu estou vivendo agora de emo-
ção, inclusive, estou convalescendo de uma cirurgia, mas, eu
falei para o Wagner que eu não deixaria de vir aqui, porque é
um momento especial para a vida dele e nessa honraria tão
bem sensibilizada pela sensibilidade do Deputado Laerte, que
também está de parabéns por esta honraria merecida que está

concedendo por meio desta Casa de Leis e aprovada pelos
verdadeiros representantes do povo de Rondônia, então é a
sociedade de Rondônia que concede uma honraria tão gran-
de, porque o Wagner é um desses amigos que eu fiz, eu não
tinha verdadeiramente amizade com o Wagner até o final de
2010. Eu tinha tido o privilégio de conhecer o Wagner por
meio de outro amigo que está presente aqui que é o Sr. Omar,
a gente chama de Omar, mas, é Sr. Osmário que numa opor-
tunidade eu estava conversando com ele e com o Marcelo por
sinal, e, nós na sequência, eu estava fazendo a transição de
Governo naquela época, Deputado Laerte, para  Governador
Confúcio, o Confúcio foi me convidar não no meio político,
mas, foi me convidar lá na Universidade para que eu pudesse
fazer um trabalho desses, o Cleber sabe disso, nós tínhamos
feito um trabalho na Fazenda Pública de Ariquemes e por meio
disso ele nos conheceu e pediu para que fizéssemos um tra-
balho de transição naquela época analisando o orçamento do
Estado naquele período de transição de Governo, e neste
momento já se falava de algumas pessoas possíveis que po-
deriam ocupar algumas Secretarias, ainda ninguém nem sa-
bia para onde iria, mas, uma das pessoas que nós tínhamos
certeza é que nós haveríamos de endossar o nome do Wagner
para a Secretaria de Fazenda, o Sr. Osmário sabe disso e o
Marcelo sabe disso, o Marcelo aqui hoje está ocupando a Se-
cretaria Adjunta com o Ono, vocês lembram muito bem des-
ses momentos que nós vivenciamos aquela época, por uma
conjuntura de ordem política não foi possível que nós traba-
lhássemos juntos. Inclusive, eu não tinha essa pretensão por-
que eu havia sido nomeado já como juiz eleitoral, o Cleber
lembra, pelo TRE de Rondônia, e o Governador Confúcio me
chamou e foi uma luta para mim tomar essa decisão de deixar
de ser juiz eleitoral, porque eu como professor de Direito,
como os anseios da carreira são jurídicas, mas, aí como pro-
fessor de Tributário acabou que eu aceitei o convite, mas,
pedi para que ele que eu tivesse realmente autonomia para
montar uma equipe, não conseguimos isso, porque tem aque-
las composições de ordem política no primeiro momento, mas,
quando pudemos com certeza, nós chamamos o Wagner e o
Ono no primeiro momento, depois veio o Ilson somar, os dois
Robertos da SEFIN que são conhecidos, Roberto Carlos e
Roberto Santos que aqui estão, também a Rose que ajudou
muito naquele primeiro momento, depois foi para a Contabili-
dade também, fazer um grande trabalho que a Contabilidade
do Estado era um verdadeiro caos e hoje está no rumo, por-
que quando você não tem os dados contábeis você não sabe
para onde vai, você não tem como tomar decisões de gestão,
a Contabilidade é imprescindível. Mas aí quando fui para o
Tribunal de Contas eu recomendei ao Governador Confúcio, e
sei que muitas pessoas o fizeram, que ele mantivesse na Se-
cretaria essas dedicadas de carreira, isso que é importante,
Deputado Laerte, essa valorização dos servidores de carreira,
por que daí o Estado se torna perene, as ações, as ações
políticas públicas, elas deixam de ser aquelas ações mera-
mente de um governo que está de plantão. E, Deputado
Ribamar, e aí logicamente que passa a ser uma política de
Estado de verdade, que permanece. E foi o que aconteceu. O
Governador com muita felicidade manteve o Wagner, o Ono e
uma equipe coesa. Uma equipe que eu costumo dizer que tem
times, mas, também tem seleções, e eles conseguiram com
seus colegas de carreira montar uma verdadeira seleção na
SEFIN, e aí este o resultado. Quando você trabalha com pessoas
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imbuídas do espírito público, imbuídas de honestidade e os
resultados são alcançados. Aqueles que se dedicam
diuturnamente, fora do horário, porque se for ao horário não
dá conta. Passando noites, ganhando ou perdendo noites de
sono para tentar fazer, por que realmente nós tínhamos uma
dificuldade muito grande, como o Deputado Laerte falou, era o
momento econômico dos mais terríveis. Talvez neste último
centenário, realmente, talvez o maior problema econômico,
não é Emerson? Mas esta equipe coesa conseguiu com a com-
petência do Wagner, eu costumo dizer que o verdadeiro agen-
te que tem competência, ele tem que ter aquelas três qualida-
des que qualquer faculdade se ensina. Que tem que ter um
CHA. O CHA é o Conhecimento e o conhecimento técnico o
Wagner teve, inclusive, Habilidade depois para montar uma
verdadeira equipe, que eu chamo de seleção e depois também
teve Atitude. Porque sem Atitude você não faz nada. O Wagner
mesmo com este espírito tranquilo dele, espírito técnico
humanístico, ele teve pulso firme para conduzir as finanças do
Estado. Porque não é fácil no momento de crise. Mas, teve
esta competência e está aí o resultado. E hoje nós estamos
vivenciando isso para orgulho do povo de Rondônia. Por isso
mais que merecida esta honraria, para orgulho do povo de
Rondônia, um técnico soube conduzir uma Secretaria de Fa-
zenda e colocar Rondônia em primeiro lugar no cenário nacio-
nal. Reconhecido pelos órgãos de controle, reconhecido pelos
Poderes e órgãos todos do nosso Estado, e certamente reco-
nhecido pelos segmentos mais significativos da sociedade
rondoniense.

Então, está de parabéns, esta Casa está de parabéns e
de parabéns também está o Wagner que soube conduzir estas
pessoas. Por isso, Deputado Laerte, para encerrar, realmente
é uma honraria merecida a um homem honrado. Parabéns,
Wagner, de coração.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Obrigado Conselhei-
ro, pelas palavras aqui ao nosso homenageado.

Nós vamos agora ouvir o nosso Secretário de Estado de
Planejamento nosso amigo George Braga.

Registrar também a presença do Deputado Estadual Só
Na Bença.

O SR. GEORGE BRAGA – Presidente Laerte, Presidente Maurão;
ao Deputado Adelino Follador; Deputado Só Na Bença; e meu
amigo Deputado Ribamar Araújo; aos colegas Wagner, Bene-
dito, nossos colegas de trabalho. Serei direto, eu que me enxeri
aqui para pedir a palavra por dois minutos.

Mas é porque fiz uma poesia para o Wagner, embora
não pareça eu tenho alguns livros de poesia e fiz uma poesia
para o meu amigo Wagner e eu não poderia me furtar nunca,
jamais de falar da poesia e declamar pessoalmente para você.

Mas eu dizia assim que a SEPOG e a SEFIN, Presidente,
antigamente a gente dizia que a gente namorava, eu e a SEPOG
e a SEFIN com o Benedito, mas, aí a gente casou na era do
Wagner, casou mesmo. E o Governador Confúcio sempre foi
um visionário, que por mais que tivesse um homem desta es-
tirpe, deste conhecimento, deste cabedal, destas virtudes, ainda
assim nos colocava para estudar. Para fazer o Amana-key lá
em São Paulo para fazer a Fundação D. Cabral, para fazer o
CLT em São Paulo. Achou que estava pouco e pegou e trouxe
o Amana-Key de lá para cá, para 400, 500 servidores, para

todo mundo. Então por mais que se tenha conhecimento preci-
sa aprimorar, precisa a gente ter esta liga.

Eu quero aqui parabenizar à família, a Fabiane, as duas
filhas. Porque a responsabilidade de um homem deste que
recai sobre os seus ombros, recaem também na família que
sabe as noites mal dormidas, os problemas que tem. E a gente
que está à frente sabe o peso disso, e só uma família forte,
competente, uma família que está ao lado. Tem problema?
Tem. Mas, tem mais é solução quando se tem amor. É por aí.

Trabalho, meu amigo Wagner, muitas lutas na MENP,
cerca de 19 greves enfrentamos, não é fácil. Vejo aqui o Emer-
son que ombreou, meu amigo Pimentel. Todos, é ruim de falar
os nomes, o Valdo agora recente, bem recente. Mas, as lutas
de um homem, Presidente, que precisa ter isso no tutano;
precisa ter isso na vontade, no peito e na cabeça, porque se-
não ele queda-se inerte, ele fica parado, ele tem medo, medo,
ele já perdeu. Antes de ir, já perdeu, não pode ter medo. Duas
virtudes eu acho importantes no homem: lealdade e gratidão.
E o Wagner as tem. Lealdade e gratidão, são as maiores virtu-
des que pode ter um homem, por quê? Porque é cristão, por-
que vem de família, uma família cristã de auditores, de pesso-
as prendadas, de pessoas que educam seus filhos, que se pre-
ocupam. Isso é importantíssimo. Já estou encerrando, quero
aqui agradecer em nome de três mulheres lá da SEFIN, que
sem vocês a gente não conseguiria chegar, aonde tem feito o
trabalho de contabilidade e salvado o nosso governo, os nos-
sos governantes, os nossos Secretários e os nossos Governa-
dores, a Laila, a Rose e a Luísa, a vocês três, que representam
toda SEFIN. O Estado de Rondônia, Wagner, agradece pela
ciência e tecnologia feita agora, pelos concursos que conse-
guiu fazer na SEFIN, pela LRF que o senhor conseguiu deixar
em dia, pelo melhor ano fiscal que teve em 2017, pelo B+ que
o Dr. Benedito falou agora, pelo CEAC que foi entregue agora,
um Centro de Atendimento ao Contribuinte, pelo computador
alemão que trouxeste. O Estado de Rondônia agradece ao tra-
balho, ao trabalho da equipe inteira. Eu encerro agora falando
da poesia. Eu vou fazer tudo para ler sem me emocionar.

Wagner, Teu nome significa construtor de carroças,
Construtor de vagões. Tem coisa melhor que construir? Deixar
bens para pessoas? Foi você esse construtor na história de
Rondônia, ajudou a transportar este Estado da escuridão para
a luz. Muitas guerras, ganhamos com inteligência e resistên-
cia. És um bom guerreiro, não abandona. É corajoso e leal. O
Brasil precisa de homens assim, destemidos pioneiros, família
que apoia, filhos que ficarão aqui, amor à terra que o acolheu,
gratidão. Obrigado, mano, pelas palavras, pela ajuda, pela in-
teligência e pela resistência com que enfrentamos a tudo e a
todos. Esse monstro. E esse monstro chamada pensamento?
Que nos corrói, que nos leva a outras plagas e outros mundos?
Família de Auditores, homens calados, inteligentes e observa-
dores. Coração bom e cristão. Construtor deste Estado, repito,
ganhei um amigo pelo resto da vida que tenho. Foi uma das
boas coisas que consegui. Abraço, mano! Obrigado por tudo.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Parabéns, George. O
que a convivência não faz, não é? Foi conviver com o Dr.
Confúcio, virou poeta. Parabéns, George!

Solicito à Senhora Mestre de Cerimônias que faça a lei-
tura do currículo do homenageado.
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A SRA. WAGNA VIEIRA (Mestre de Cerimônias) – Wagner
Garcia de Freitas, ingressou no Poder Executivo do Estado de
Rondônia, através de concurso, em 1989, no cargo de Auditor
Fiscal de Tributos Estaduais, com formação profissional pela
Escola Superior de Administração Fazendária. Em toda sua vida
profissional exerceu vários cargos. Dentre eles podemos citar:
Escrivão de Polícia Civil no Estado do Mato Grosso do Sul; Au-
ditor Fiscal de Tributos Estaduais em Rondônia; Chefe de Agên-
cia de Rendas; Diretor de Fiscalização da Coordenadoria da
Receita Estadual; Secretário Adjunto de Finanças do Estado de
Rondônia, entre outubro de 2012 a dezembro de 2014. Wagner
Garcia de Freitas é casado com Fabiane Leme Carvalho de
Freitas; pai de Ana Vitória Carvalho de Freitas. Bacharel em
Ciências Contábeis. Como servidor de carreira do Poder Exe-
cutivo exerceu recentemente o cargo de Secretário Titular de
Finanças do Estado de Rondônia, desde janeiro de 2015, de-
sempenhando um excelente trabalho, fazendo com que
Rondônia esteja na contramão da crise financeira que atual-
mente atinge vários Estados brasileiros.

Convidamos agora o Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Laerte Gomes, autor da homenagem, e o homenage-
ado; também convidamos o Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia; o Deputado Ribamar Araú-
jo, o Deputado Adelino Follador, Deputado Só Na Benção, para
a entrega da Homenagem. Todos aqui à frente do dispositivo.

Convidamos também a família do homenageado para
acompanhar de perto a entrega.

(Momento da entrega da Homenagem)

Convidamos a todos para retornarem aos seus lugares.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Antes de nós ouvirmos
as palavras do nosso homenageado, algumas pessoas, Wagner,
com certeza, duas pessoas, especiais para você, você deve
conhecer o Sr. Francisco e a Dona Izaura, eles querem falar
um pouquinho com você. Apaga as luzes.

(Exibição de Vídeo)

Com a palavra agora o nosso Cidadão do Estado de
Rondônia, Wagner Garcia de Freitas.

O SR. WAGNER GARCIA DE FREITAS – Agora ficou difícil. O
Deputado Laerte sempre me surpreendendo. Boa tarde a todos!
Eu inicio essa breve manifestação agradecendo a Deus,
agradecendo o privilégio de estar aqui nessa data e nessa
circunstância. Eu agradeço, principalmente, por ter recebido a
missão de servir ao Estado de Rondônia e seu povo, além de
uma honra, é uma graça e é uma benção, é por isso que eu
agradeço a Deus. Eu agradeço ao Excelentíssimo Senhor
Presidente da Assembleia Legislativa, Deputado Maurão de
Carvalho, que reputo uma amizade, muita estima. Eu quero
saudar as autoridades presentes, Excelentíssimos Senhores
Deputados Laerte Gomes, hoje é um amigo, tenho a mais alta
estima pelo senhor, o senhor conquistou o meu respeito pela
postura com que o senhor sempre procura minha Secretaria, o
senhor nunca procurou aquele recinto pedindo nada que não
fosse republicano ou em prol do povo e digo em seu nome
Deputado Laerte, a todos os Deputados que aqui estão presentes

e o Emerson é testemunha disso, o meu grande amigo que
deixou a Casa Civil recentemente pela porta da frente, que
nenhum de vocês nunca procuraram a minha Secretaria para
pedir nada que não fosse republicano, honesto, legal e que
não fosse em prol do nosso povo, o meu muito obrigado.
Agradecer ao Deputado Adelino Follador, o Deputado Geraldo
da Rondônia por estar aqui presente; o Deputado Ribamar
Araújo; Conselheiro Benedito Antônio Alves, meu professor,
apesar de eu não ter sido o seu aluno; Secretários Valdo;
Franco Ono, meu irmão; agora em era de globalização, a gente
tem irmão lá no oriental, no acidental, para mim está tudo
bem, é um colega irmão; o Marcelo Hagge, que veio para
equipe recentemente, não se emociona não, Marcelo, eu
também sou assim, sangue latino. Secretário George Braga;
Pedro Pimentel, Wilson, Coordenador da Receita; Senhores
Prefeitos Municipais muito obrigado pela presença. Saudar a
presença da minha amada esposa Fabiane, que tem me
acompanhado em todas as alegrias, dificuldades, suportado e
estendido, entendido a minha ausência em virtude de um
compromisso convidado e para servir a minha sociedade. Faço
uma saudação especial as minhas filhas, Giovana e Ana Vitória,
jóias preciosas a quem eu quero, sobretudo, deixar um legado
de honradez e justiça. A melhor coisa que um pai pode ser
para um filho é exemplo, viu minhas filhas. Agradeço e oferto
um abraço caloroso aos estimados amigos que se fazem
presentes, Patrick, que gentilmente corrigiu o meu texto, os
colegas do grupo TAF, que estão aqui, Osmar, representando
os aposentados que já abriram fronteiras também e muito
antes de eu chegar; Roberto Carlos que já servimos juntos
em outra ocasião, não é Roberto? Muito obrigado, o Roberto
Tesouro; o pessoal da Contabilidade. Este é um dia muito
especial para mim, receber o Título Honorífico de Cidadão do
Estado de Rondônia, das mãos da Assembleia Legislativa, que
reúne propriamente os legítimos representantes do povo, é
uma grande honra, além de ser uma honra, Deputado Laerte,
é algo que me desperta os mais belos sentimentos de gratidão
e lealdade; exatamente pelo imenso valor simbólico que tal
título se encerrar; ser cidadão rondoniense assim como está
escrito no nosso hino, é ser impávido, vigilante, orgulhoso de
tamanha beleza e a pujança dessa abençoada terra. Neste
momento em que a emoção sobrepuja todos os demais
sentimentos, várias lembranças me vêm a mente, algumas
perdidas já pelo fraquejar da memória; quando chegava aqui
no mesmo ônibus que o Ono, nós não tínhamos condições de
vir de avião, viemos comendo marmita, não é Ono? 1987, nós
viemos fazer concurso, na época do então Governador
Jerônimo Garcia de Santana, nós logramos êxito, naquele
ônibus passaram 04 pessoas só, 04 pessoas, dos quais duas
não estão mais aqui entre nós. Desde então, Senhoras e
Senhores eu decidi fazer de Rondônia a minha morada, o meu
lar e meu lugar. Mas, o mais acertado seria dizer que não fui
eu quem decidiu, foi Rondônia que em mim fez morada; não
desmerecendo São Paulo, meu Estado de nascimento, mas,
foi em Rondônia que eu me senti verdadeiramente em casa.
Minha trajetória rondoniana se iniciou no município de Alta
Floresta, em 1989; Alta Floresta Deputado Laerte, parecia um
acampamento, nós tínhamos mais de 60 madeireiras dentro
da cidade, a gente andava de tarde com a poeira e com a
fumaça, andava com o farol do carro aceso, eu me sinto um
pouco pioneiro. A nossa economia era à base de café, feijão e
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madeira, minério, foram tempos difíceis; mas, naquela época,
o termo pioneiro, encontrava a sua mais significativa aplicação,
um Estado novo, promissor, Rondônia estruturava a sua
administração tributária e mesmo passando em outros
concursos, eu ainda resolvi apostar nesta terra.  Esse título
tem uma importância exponencial para mim, além do mais
como já foi dito, eu recebo das mãos de legítimos
representantes do povo a quem eu me pretendi a servir. E a
aceitação, Deputado Laerte, tal acolhimento eu o recebo e se
fez possível pela propositura do senhor Laerte Gomes, pessoa
com qual eu já disse aprendi a conviver no período que estive
a frente da SEFIN, que eu reputo da maior lisura. Eu o recebo
mais na condição de apenas portador, eu recebo em nome da
Secretaria de Planejamento, eu recebo em nome da
Controladoria Geral do Estado, eu recebo em nome da
Procuradoria do Estado, eu recebo em nome da
Superintendência de Contabilidade, e acima de tudo, Deputado,
eu recebo em nome de todos os servidores públicos desse
Estado que labutam todos os dias, às vezes sem ser reconhecido
em prol de uma sociedade mais justa, trabalhando atrás de
uma mesa, às vezes nem sendo reconhecido, nem sendo pago
justamente, hoje a mídia fala, e injustamente que o déficit
público desse país é por causa do salário do servidor público o
que eu reputo e repilo, o que eu repilo. Nós temos cinquenta
mil servidores públicos trabalhando em Rondônia, e grande
parte deles plenamente comprometidas com esse Estado, e
nem sempre sendo reconhecida, então, eu recebo esse título
em nome também desses servidores públicos. Aqui nesta Casa,
senhores Excelências, nós travamos inúmeros debates técnicos,
eu já estive aqui, por várias vezes convocado e nunca me furtei
a vir. Nós combatemos aqui dentro o bom combate, o bom
combate de ideias e às vezes convencemos, e às vezes fomos
convencidos, é esse o processo democrático, essa é a beleza
de se exercer uma democracia. Aqui eu sempre fui acolhido
de forma respeitosa e sempre indagado por Deputados imbuídos
de espírito público, e eu sempre procurei retribuir quando os
recebia em meu gabinete da mesma maneira. Se os senhores
falaram, disseram que estou sendo homenageado pela maneira
como eu os tratei, também fui tratado aqui assim da mesma
maneira, delicadeza gera delicadeza, respeito gera respeito,
entenderam, minhas filhas? Agora sobre a administração do
Dr. Confúcio, aqui agradeço a oportunidade e a honra de ter
servido até sexta-feira passada, tem sido avaliado sim bem no
país, um Estado que tem 0,6% de participação no PIB Nacional,
tem sim dado exemplo. Mas, eu digo não para a oportunidade
presunçosa de dizer que nós somos os melhores, não, de dizer
que nós podemos sim colaborar, e que isso sirva de exemplo,
para os Estados mais ricos. Que Rondônia, apesar de jovem
pode aprender com os Estados, nós tivemos essa oportunidade
de aprender e colaborar sim, nós somos dez em transparência
pública, Senhores Deputados. Rondônia tem dado o exemplo e
fez o que fez, e esses servidores que lá estiveram ombreados
como o Emerson, com o George, com o Pimentel, com o
Francisco, com o Juraci; inúmeros Secretários que já passaram
pela administração, nós o fizemos porque nós amamos essa
terra e que nós respeitamos a terra que a gente vive e o país
que a gente vive. Rondônia, senhoras e senhores, conta com
apenas trinta e cinco anos de existência política, nós temos
todas as chances de nos mantermos no curso do
desenvolvimento social e econômico, aprendendo com os erros

como eu acabei de citar dos Estados mais antigos, e
continuando a implementar as boas práticas de administração
pública. Ou continuaremos a trilhar os caminhos e os
paradigmas da boa gestão, ou retornaremos inertes para o
ocaso cadafalso dos Estados que sucumbiram diante da
permissividade e do gasto público desenfreado e de má
qualidade. Proselitismo do erro é coisa do passado e não deve
retornar jamais, o pragmatismo do acerto é coisa do presente,
nossa sociedade merece isso, atende a voz latente das ruas
que imploram por um Estado mais justo socialmente, moderno,
crescente economicamente e que seja governado visando
primordialmente às necessidades da coletividade. Diante da
crise profunda como é a crise do estado nacional, e se Vossas
Excelências me permitem de abordar um assunto tão espinhoso,
mas, essa crise está instalada, é uma crise moral, econômica,
social, uma crise de caráter. Poucos entes subnacionais, podem
chegar aqui de forma tão firme, nós precisamos incentivar a
nossa administração pública, investir em treinamento, em
tecnologia, nós precisamos investir em tecnologia. Eu sei o
que acabo de lhes dizer se reverte de conteúdo eminente
técnico, talvez não adequado para um dia de condecoração,
mas, eu achei importante falar. Eu já vou encerrar a minha
fala lembrando algumas poucas conquistas recentes de
Rondônia. Como eu disse, acabei de dizer a transparência dos
atos públicos e nortear a boa gestão, os bons indicadores ficais
a manter o equilíbrio das contas públicas. O crescimento
econômico e financeiro do Estado, o bom relacionamento e o
clima de paz, colaboração e respeito entre os Poderes e as
instituições que essa administração sempre fez questão de
primar, Sr. Presidente, nós sempre fizemos questão de primar
pelo respeito, pela administração, então aqui eu falo isso em
nome do Governo que eu servi, do governador que me nomeou,
do Secretário da Casa Civil, ex-Secretário da Casa Civil
presente, do Ono, do Marcelo e todos agentes públicos que
largam suas famílias em casa para servir um Governo e às
vezes não remunerado, porque quem está no teto salarial sabe
do que eu estou dizendo, que isso seja um patrimônio deste
Estado, o respeito pela coisa pública, pelo equilíbrio das contas
públicas e o respeito crescente entre os Poderes e as
instituições. Nosso povo não aguenta mais os desmandos desse
país. É com essas palavras que eu queria terminar a minha
fala e eu finalizo com a frase do sábio Aristóteles, George eu
citei Aristóteles para a gente se despedir do Governo. “A
grandeza não consiste em receber honras, mas, em merecê-
las”. Honrarei este Título, Excelências, que os senhores me
outorgam e hei de merecê-lo, pois agora Cidadão Rondoniense
eu sou. Obrigado. Boa tarde a todos.

O SR. LAERTE GOMES (Presidente) – Gostaria antes de en-
cerrar de mais uma vez parabenizar aqui o nosso homenage-
ado hoje nosso amigo Wagner. Em nome do Presidente desta
Casa Deputado Maurão de Carvalho, reafirmar o que o nosso
homenageado disse e é um fato verdadeiro, sempre que cha-
mado a esta Casa nunca se furtou nem o Wagner, nem o Se-
cretário e nem a sua equipe, o relacionamento mantido pela
Assembleia Legislativa com a Secretaria de Estado de Finan-
ças, eu sou das antigas ainda, Wagner, falo de Fazenda, atra-
vés do nosso Presidente Maurão de Carvalho sempre foi de
forma republicana e respeitoso e ouvir isso de você, Wagner,
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nesta homenagem que você recebe do povo do Estado de
Rondônia, nos mostra que estamos no caminho certo, Presi-
dente, lutando, buscando sempre pelo cidadão, sempre pelos
direitos de quem faz o Estado verdadeiramente acontecer que
é o cidadão rondoniense. Eu fico feliz de ver hoje aqui toda
essa equipe que foi montada pelo Governador Confúcio Moura
que deixou um legado para este Estado que eu tenho certeza
que vai passar por gerações, mesmo na sua ausência aqui é
importante nós deixarmos isso dito e gravado aqui nos Anais
desta Casa. Eu quando fui candidato, estava num palanque,
Wagner, adversário, de outro candidato, fui Prefeito com o
Confúcio e vim conhecê-lo mais próximo, Presidente Maurão,
nesse convívio aqui da Assembleia Legislativa e pude confir-
mar e reafirmar um ditado que os antigos sempre falam, nos-
so Conselheiro, que ‘cada um monta a sua equipe ao seu esti-
lo’ e o Governador Confúcio fez isso com muita sabedoria. En-
tendo aqui no Presidente desta Casa Deputado Maurão de Car-
valho e em todos os Pares, nossos colegas Deputados, o ali-
cerce firme e forte para dar sustentação e aprovar todas as
matérias que vieram do Poder Executivo que beneficiassem o
povo do nosso Estado de Rondônia e posso afirmar aqui, Emer-
son, você que conduziu essa relação política posso afirmar e
garantir todas as matérias que vieram do Estado foram para
beneficiar a nossa população. Então, Wagner, queria encerrar
essa homenagem a você, essa Sessão Solene hoje não dei-
xando de falar do Governador Confúcio que nos deixou como já
disse, esse legado e parabenizar você, em nome do Presidente
Maurão de Carvalho que é um amigo seu, um admirador do
seu trabalho e em nome de todos nós Deputados, Sr. Presiden-
te, nós queremos deixar aqui o nosso carinho, o nosso respeito
e a nossa admiração por você e por todos os servidores aqui
da Secretaria Estadual de Finanças. Parabéns.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 01 minuto).

I – auxílio-transporte, no valor de R$ 200,00 (duzentos
reais);

II – auxílio-alimentação, no valor deR$ 200,00 (duzen-
tos reais);

III – auxílio-saúde, no valor de R$ 600,00 (seiscentos
reais);

IV – auxílio-creche, no valor de R$ 365,00 (trezentos e
sessenta e cinco reais);

§ 1°. O reajuste dos valores estabelecimento neste ar-
tigo, serão na mesmo ocasião e percentuais quando de con-
cessão da reposição de perdas salariais.

§ 2°. O auxílio saúde, estende-se aos servidores apo-
sentados, cabendo a Mesa da Diretora a regulamentação dos
incisos III e IV deste artigo.

§ 3°. Não farão jus em receber os auxílios deste artigo,
os servidores cedidos de outros Poderes ou órgãos à disposi-
ção da Assembleia Legislativa.

ART. 2º  O artigo 15 na Lei complementar n° 731, de
30 de setembro de 2013, que” Reestrutura o Plano de Carrei-
ra de Cargos e Remuneração e o Quadro de Pessoal da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia “, passa a ter a
seguinte redação:

“Art. 15  Além dos Auxílios mensais previsto no artigo 14,
devido é devido aos serviços do Quadro Permanente e
Gerencial o auxílio-funeral no valor correspondente a R$ 2.400,00
(dois mil e quatrocentos reais), com reajuste na mesma ocasião,
que será pago quando do evento, no prazo de 10 (dez) dias,
mediantes apresentação de certidão óbito, pagos:

I – ao cônjuge ou companheiro(a), ou na sua falta aos
filhos de qualquer condição, ou aos pais, nessa ordem, a título de
assistência à família do ex-servidor.

II – ao terceiro que, comprovadamente, tenha pago as
despesas do funeral do ex-servidor, até o limite do previsto neste
inciso;

III – à empresa que prestou os serviços funerários, medi-
ante a apresentação da nota fiscal e da autorização dos familiares
para realização do funeral, até o limite do valor estabelecido no
“caput”.

Art. 3° Esta Lei Complementar entra em vigor na sua
data de sua publicação, com efeito financeiros para o auxílio-
creche desde 21 de 2016.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
Tomamos a iniciativa em apresentar esta propositura,

a fim de disciplinarmos os artigos 14 e 15 na Lei complemen-
tar n° 731, de 30 de setembro de 2013, que” Reestrutura o
Plano de Carreira de Cargos e Remuneração e o Quadro de
Pessoal da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia “.

Enfatizamos que tal alteração não gerará nenhum im-
pacto financeiro para este Poder apenas e tão somente estamos
fazendo alguns ajustes de redação, a fim de ficar melhor
explicitados em relação aqueles que fazem jus, bem como
aos que não se beneficiam com tais valores.

Diante disso, e por considerar de relevância a aprova-
ção desta alteração, é que estamos contando com o devido
apoio e voto dos nobres Pares, no sentido de aprovarmos a
nossa proposta ora apresentada.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 9ª  SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

PROJETO DE LEI COMPLEMENTAR MESA DIRETORA - Altera
o artigo14 e 15 da Lei Complementar n° 731, de 30 de dezem-
bro de 2013.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDONIA, faço saber que Assembleia Legislativa decre-
tou, e eu sanciono a seguinte Lei Complementar:

Art. 1° O Artigo 14 da Lei Complementar n° 731, de 30
de dezembro de 2013, que” Reestrutura o Plano de Carreira de
Cargos e Remuneração e o Quadro de Pessoal da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia “, passa a ter a seguinte
redação:

ASSESSORIA DA MESA
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Deste já agradecemos a compreensão e o apoio dos
Nobres Colegas.

Plenário das deliberações, 19 de março de 2018.
Dep. Maurão de Carvalho – Presidente
Dep. Edson Martins – 1º Vice-Presidente
Dep. Ezequiel Junior – 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão – 1º Secretário
Dep. Alex Redano - 2º Secretário
Dep. Dr. Neidson – 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4ª Secretária

REQUERIMENTO COLETIVO  - Requer à Mesa Diretora, na
forma regimental, o encaminhamento de cópias deste reque-
rimento à Liderança da Bancada Federal de Rondônia, da Câ-
mara dos deputados, pedido de apoio para aprovação do Pro-
jeto de Lei Complementar n° 137, de 2015, que “Dispõe sobre
o Procedimento para a Criação, a Incorporação, a Fusão e o
desmembramento de Municípios nos termos do § 4° do Art. 18
da Constituição Federal, Altera a Lei n° 5.172, de 25 de outu-
bro de 1966, e Dá outras Providências” (PLP13715).

Os Parlamentares que o presente subscrevem, reque-
rem a Mesa Diretora, ouvido o douto Plenário, na forma regi-
mental, que seja oficiada e encaminhada cópia do Requeri-
mento em análise à Liderança  da Bancada Federal de Rondônia
pertencente a Câmara dos Deputados, pedido de apoio para
aprovação do Projeto de Lei Complementar n°137, de 2015,
que “Dispõe Sobre o Procedimento Para a Criação, A Incorpo-
ração,  a Fusão e o Desmembramento de Municípios, nos Ter-
mos do § 4° do Art. 18 Da Constituição Federal, Altera a Lei n°
5.172, de 25 de outubro de 1966, e dá outras Providências”
(PLP13715).

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Pares,
A presente proposição tem como premissa declarar que

na data de 10.03.2018, foi realizada uma Audiência Pública no
distrito de Extrema e de propositura do Ínclito Parlamentar Dr.
Neidson juntamente com o presidente desta Casa Legislativa,
para tratar de assuntos acima em referência.

Na ocasião, foram apresentadas alguns aspectos técni-
cos essenciais para a criação de um Município, tais como:

- Manifestação de 100 (cem) eleitores junto a
Assembleia;

- ½ por cento da população do Estado;
- Vila com mais de 200 casas;
- Existência de  pelo menos 10% de eleitores;
- E se a receita tributária atinge pelo menos 12 por cen-

to de receita de todo o Estado, doc, expedido pela SEFIN.
- Manifestação de pelo menos 2/3 dos Deputados Esta-

duais;
- Consulta prévia através de plebiscito, nas areais inte-

ressadas;
Foi abordado ainda na referida Audiência Pública, sobre

a importância da criação do Novo Município da Estado de
Rondônia, de modo que fora apoiado a aprovação da PLP 137/
2015 pelas autoridades ali presentes. Na mesma oportunidade
ficou definido ainda que a emancipação trará desenvolvimento
econômico e autonomia administrativa.

Ante o exposto, contamos com o apoio de Vossa Excelência e
toda Bancada Federal do Câmara dos Deputados, por ser de
suma relevância o Projeto de |Lei Complementar n° 137, de
2015.

Desde já despedimos com nossos sinceros votos de es-
tima e consideração.

Diante do exposto, Requer as Vossas Excelências que,
depois de aprovado por esta Casa de Leis, seja encaminhada
a ilustre Líder da Câmara Federal de Rondônia e demais auto-
ridades competentes a seguinte mensagem:

“A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, Apro-
vando a Proposição dos Deputados, Solicita o Especial  Empe-
nho de Vossas Excelências, no sentido de Apoio, Votação e
Aprovação em Favor do Procedimento para a Criação, a In-
corporação, a Fusão e o Desmembramento de Municípios, nos
Termos do § 4° do Art. 18 da Constituição Federal, Altera a Lei
5.172, de 25 de outubro de 1966, e Dá outras Providências” (
PLP13715).

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018.
Coletivo

REQUERIMENTO DEPUTADO AÉCIO DA TV – PP - Requer
Voto de Louvor à Escola 04 de Janeiro, em Porto Velho, pela
passagem dos seus 30 anos de criação.

O Parlamentar que o presente subscreve, de acordo com
o art. 188 do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, Voto
de Louvor à Escola Estadual de ensino Fundamental e Médio
04 de Janeiro, na pessoa de seu diretor, Daniel Diogo de Araú-
jo Junior, pela passagem dos seus 30 anos, comemorada em
março de 2918.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A Escola 04 de Janeiro, nasceu em 1988, a escola ini-

ciou sua atividades atendendo de 1ª a 8ª série do Ensino Fun-
damental e passou por várias direções, primeiro diretor foi o
senhor Paulo Forte. Atualmente a escola atende a alunos do
Ensino Fundamental e Médio, EJA – Educação de Jovens e Adul-
tos com curso semestral e Educação Especial com atendimen-
to de forma inclusive. A escola funciona no Bairro Apuniã na
Rua Gregório Alegre n° 5761. Tem como gestores atuais: Daniel
Diogo Araújo Junior – Diretor, Suênia Maria Gomes de Medeiros
– Vice Diretora e Marcos Brasil Garcia Leal – Secretário Geral.

A comunidade escolar é composta atualmente de 920
alunos, distribuídos em 3 turnos, sendo assim, este requeri-
mento, busca prestar uma justa homenagem reconhecendo a
relevância da data para aquela comunidade escolar que tanto
produz para o desenvolvimento de nossa Capital.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018
Dep. Aécio da TV – PP

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Re-
quer a Mesa Diretora na forma Regimental, Voto de Louvor a
Encatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo
pelos 54 Anos de Fundação.

O Parlamentar que subscreve, de acordo com o Art. 181,
do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, Voto de Louvor



19 DE ABRIL DE 2018Nº 67 1038Pág.9ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

a Eucatur – Empresa União Cascavel de Transporte e Turismo
Pelos 54 Anos de Fundação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
Tal propositura tem como objetivo dar conhecimento ao

relevante serviço prestado ao Estado de Rondônia pela Eucatur
– Empresa União Cascavel Transporte e Turismo.

A Empresa foi Fundada em 1954 por Assis Gurgacz e
sua esposa Nair ventorin Gurgacz. Inicialmente Assis Gurgacz
dedicava-se ao ramo de comércio Ambulante e resolveu inves-
tir no ramo de transporte rodoviário de passageiros fundando
a firma individual “Assis Gurgacz”. No dia 31 de março Assis
Gurgacz adqueeriu um ônibus e a linha de Cascavel/PR a Santa
Tereza do Oeste/PR, com aproximadamente 20quilômetros.
Passados os anos, a empresa foi explorando novos lugares,
transportando pessoas do Sul ao Norte do Brasil, tendo por
objetivo principal levar as pessoas às novas experiências atra-
vés de um transporte feito com carinho.

Em 2018 a Eucatur completa 54 anos de fundação e 46
anos de Rondônia, é empresa pioneira no Estado e vem tri-
lhando sua história no desenvolvimento, tem como princípio
prestar serviços com qualidade na área de transporte coletivo
de passageiros e encomendas, buscar a satisfação das neces-
sidades de seus clientes internos e externos.

Visando melhor atendimento, a Eucatur, possui em seu
portfólio de serviços transporte rodoviário de pessoas, cargas
e Express, sendo detentora de uma das maiores frotas de ôni-
bus do país com linhas que atendem 14 Estados e Distrito Fe-
deral, além de diversos destinos na Venezuela, transportando
mais de 330 mil passageiros por mês.

Seu objetivo é a garantia da satisfação, conforto e segu-
rança no transporte de passageiros, investindo cada vez mais
na atualização de sua frota, visando acompanhar o desenvolvi-
mento tecnológico existente, seja no atendimento personaliza-
do ou na disponibilidade de elementos que garantam bem-es-
tar durante sua viagem.

Sendo Assim, nobres Pares, este requerimento trata-se
de uma justa homenagem a EUCATUR, pelo seu trabalho em
prol do desenvolvimento econômico e social no estado de
Rondônia, sempre preocupada em oferecer as melhores con-
dições de trabalho a seus colaboradores, para dar maior con-
forto e segurança aos seus passageiros, coloca à disposição o
que de melhor  há em veículos e enfraestrutura de transpor-
tes, destacando-se por isso, ano a ano.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO – MDB
- Requer à Mesa Diretora, que seja cancelada a Sessão Sole-
ne, aprovada para o dia 22 de marca de 2018, às 15h, para
homenagear a Procuradoria Geral do Estado – PGE.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental, requer à Mesa Diretora o cancelamento da Sessão
Solene, aprovada para o dia 22 de março de 2018, às 15h,
para homenagear a Procuradoria Geral do Estado – PGE.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
Através do presente requeremos o cancelamento da

Sessão Solene que seria realizada no dia 22 de março de
2018, às 15h, para homenagear a Procuradoria Geral do Esta-
do – PGE.

Isto posto, contamos com o apoio e voto dos nobres
Pares, para aprovação de nossa propositura.

Plenário da Deliberações, 14 de março de 2018
Dep. Maurão de Carvalho – MDM

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Re-
quer ao Governo do Estado de Rondônia com cópia a Secreta-
ria Estadual de Educação – SEDUC, informações acerca da
capacidade de implantação na rede estadual de educação do
ensino a distância, conforme a Base Nacional Comum Curricular.

O Parlamentar que subscreve, requer a Mesa diretora
na forma regimental, ao Goiverno do Estado de Rondônia com
cópia a Secretaria Estadual de Educação – SEDUC, informa-
ções acerca da capacidade de implantação na rede estadual
de educação do ensino a distância, conforme a Base Nacional
Comum Curricular.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A Base Nacional Comum Curricular (BNCC) é um docu-

mento de caráter normativo que define o conjunto orgânico e
progressivo de aprendizagens essenciais que todos os alunos
devem desenvolver ao longo das etapas e modalidades da
Educação Básica.

Nos principais periódicos no país, circulou a notícia que
o Governo Federal tem o intento de estipular até 40% da car-
ga horária do ensino médio para educação a distância, e para
educação de jovens e adultos a proposta é permitir que 100%
do curso seja fora da escola, diante nova resolução que atua-
liza as Diretrizes Curriculares Nacionais do Ensino Médio.

As regras debatidas autorizam que qualquer conteúdo
escolar previsto no currículo passa ser dado a distância, e se
aprovado poderá ocasionar dois dias de aulas por semana
fora da sala.

Desta forma, diante da iminência de possível aplicação
das normas que irão reger a educação, requer informações
acerca do interesse, qualidade e capacidade de implantação
na rede estadual de educação do ensino a distância, diante a
Base Nacional Comum Curricular, e dá necessidade de discus-
são com toda a sociedade.

Certo que essa propositura merece total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres Pares, para sua imediata apro-
vação.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO CLEITON ROQUE – PSB - Re-
quer a Mesa Diretora, na forma regimental, análise e deferi-
mento dos demais parlamentares quanto a sugestão de re-
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passar  ao Governo do  Estado de Rondônia o prédio atual de
Assembleia Legislativa do Estado, localizado na Rua Major
Amarantes, 390 – Arigolândia, visando implantar uma exten-
são das instalações do Hospital e Proto socorro João Paulo II.

O Parlamentar que subscreve, Requer à Mesa Diretora,
na forma Regimental, análise e deferimento dos demais parla-
mentares quanto a sugestão de repassar ao Governo do Esta-
do de Rondônia o prédio atual da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, localizado na Rua Major Amarantes, 390
– Arigolândia, visando implantar uma extensão das instala-
ções do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II.

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,
Senhores Parlamentares,
Conforme é de conhecimento dos nobres Pares, muito

em breve a sede do Poder Legislativo Estadual era transferido
para um novo endereço e o prédio atual ficará disponível, o
presente requerimento dispõe sobre a necessidade de repas-
sar de repassar ao Estado esse imóvel com o objetivo de
reaproveitar esta estrutura física para implantar uma exten-
são do Hospital e Pronto Socorro João Paulo II, visando a ne-
cessidade de instalar uma espécie de unidade de Internação
com ampliação de novos leitos e enfermarias, onde o paciente
será encaminhado para ficar em observação médica e receber
a medicação prescrita pelos profissionais, após passar por tri-
agem e primeiros socorros na  Instalação Hospitalar.

Atualmente o caos na saúde pública é um dos principais
problemas enfrentados pelo Estado. O Pronto Socorro João
Paulo II que é referência na atendimento aos pacientes de alta
complexidade em Rondônia. Apesar de ser uma unidade de
atendimentos um urgência e emergência, outros procedimen-
tos médicos são feitos. São recebidos parentes vindos de toda
a região e Municípios como Humaitá e Lábrea, cidades vizi-
nhas do sul do Amazonas, ocasionando a superlotação e a
falta de leitos para internações que são motivos de constantes
denúncias. Devido a isso, pacientes recebem atendimentos
em qualquer área do hospital nos leitos improvisados, o que
pode ser prejudicial à saúde, pelo risco eminente de contami-
nação. Macas e pacientes estão espalhados pelos corredores,
enquanto outros nem maca possuem, recebendo atendimento
na cadeira. Várias são as reclamações dos servidores que tra-
balham no local quanto as péssimas condições de trabalho
devido a estrutura física.

Porto Velho é a cidade que mais encaminha pacientes
para o Pronto Socorro João Paulo II. Em média 75% dos aten-
dimentos prestados  são da capital. Desses atendimentos, o
recorde é de pacientes vitimas de acidentes de trânsito, cau-
sando um inchaço na superlotação.

Diante dos fatos apresentados neste requerimento, so-
licito sensibilidade e atenção especial dos colegas paramentares
para deferimento deste pleito que será uma solução para as
dificuldades enfrentadas devido à falta de leitos hospitalares
para internação.

Plenário das Deliberações, em 14 de março de 2018
Dep. Cleiton Roque – PSB

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID – PMN -
Requer à Mesa Diretora, que seja solicitado informações à
Secretaria de Estado de Educação – SEDUC, referente ao Ra-
cionamento de Merenda Escolar na escola Estadual de Ensino
Fundamental Custódio Gabriel Filho, no município de Alto Pa-
raíso.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
dos artigos 29, XVIII e XXXVI, c/c 30, XI e 46, parágrafo único
e do Regimento Interno os artigos 172 c/c 146, IX e 173, soli-
cita informações à Secretaria de Estado de Educação – SEDUC,
referente ao Requerimento de Merenda Escolar na Escola Es-
tadual de Ensino Fundamental Custódio Gabriel Filho, no muni-
cípio de Alto Paraíso, conforme discrimina a seguir:

Quais providência foram adotadas pela Secretaria de
Estado de Educação, em relação a denúncia exarada
no Ofício 371/GDJM/2017, no que tange a
racionamento de merenda que vem ocorrendo na
Escola Estadual de Ensino Fundamental Custódio
Gabriel Filho, no município de Alto Paraíso.

J U S T I F I C A T I V A

O presente requerimento tem por objetivo tomar ciên-
cia da denúncia apresentada referente a Escola Estadual de
Ensino Fundamental Custódio Gabriel Filho, município de Alto
Paraíso, conforme exarada no Ofício 371/GDJB/2017 de 25 de
outubro de 2017.

Ocorre que a Secretaria de Estado de Educação – SEDUC,
não encaminhou resposta dado esclarecimento sobre a de-
núncia, bem como não encaminhou justificativa pela impossi-
bilidade de atendimento. Assim, diante da necessidade de ave-
riguar a veracidade da denúncia, bem como quais providênci-
as foram adotadas para solucionar a problemática no âmbito
da Educação.

É importante salientar que, o racionamento prejudica o
aprendizado dos alunos, onde segundo o Conselho Federal de
Nutricionistas, a implantação da merenda nas escolas tem como
objetivo atender as necessidades nutricionais do educando
durante sua permanência em sala de aula, contribuindo para
seu crescimento, desenvolvimento, aprendizado e rendimento
escolar, bem como promover a formação de hábitos alimenta-
res saudáveis, sendo considerada a principal refeição do dia.
Por conseqüente, no exercício de fiscalizarmos atos do Poder
Executivo, nos termos do Art. 29, XVIII. XXXVI c/c Art. 46,
parágrafo único da Constituição do Estado de Rondônia:

Art. 29  Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
XVIII – fiscalizar e Controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI – fiscalizar os atos administrativos e  financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.

No mesmo diapasão,

Art. 46 A fiscalização contábil. Financeira e orçamentária,
operacional e patrimonial  do Estado e das entidades da adminis-
tração direta e indireta, quanto à legitimidade, economicidade,
moralidade e publicidade, aplicação das subvenções e renúncia
de receitas, será exercida pela Assembleia Legislativa, mediante
controle externo e pelo sistema de controle interno de cada Po-
der e do Ministério Público do Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
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administre dinheiros, bens e valores público ou pelos quais o Esta-
do responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Face o exposto, é que peço aprovação aos nobres Pares
a aprovação do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV - Re-
quer ao governo do Estado de Rondônia, que envie relação de
todos os convênios  firmados entre o Departamento de Estra-
das de Rodagens – DER/RO e as Prefeituras, Entidades e de-
mais Instituições a partir de 01 de maneiro de 2014 à 20 de
março de 2018.

O Deputado que presente subscreve, nos termos do art.
29, XVIII, XXXIV, XXXVI, da Constituição Estadual, bem como
do Art. 179 do Regimento Interno, requer ao Governo do Esta-
do de Rondônia que envie relação de todos os convênios Fir-
mados entre o Departamento de Estradas de Rodagens – DER/
RO e as Prefeituras Municipais, Entidades e demais Instituições
a partir de 01 de janeiro de 2014 à 20 de março de 2018.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária para que possamos ter
conhecimento e verificar a autenticidade dos devidos convêni-
os.

Considerando a importância do Projeto de Lei, solicita
as informações em epígrafe, com as atribuições do Poder
Fiscalizador previsto na Constituição Estadual em seu Art. 29,
XVIII,XXXVI c/c Art. 46, parágrafo único:

Art. 29 Compete privativamente à Assembleia Legislativa:
XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;
XXXVI – fiscalizar os atos administrativos e financeiros das

Instituições mantidas pelo Poder Público.
Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentária

operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade,
legitimidade,economicidade, moralidade e publicidade, aplicação
das subvenções e renúncias, será exercida pela
Assembleia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema
de controle interno de cada Poder e do Ministério Público do
Estado.

Parágrafo único. Prestará contas qualquer pessoa física
ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie ou
administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelo quais o Esta-
do responda, ou que, em nome deste, assuma obrigações de
natureza pecuniária.

Ademais o artigo 179 do Regimento Interno da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia preconiza:

“Art. 179. Os requerimentos de informações menci-
onarão as autoridades a quem são dirigidas, importando crime de
responsabilidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de dez
dias bem como a prestação de informações falcas, serão encami-
nhadas pelo Presidente da Assembleia Legislativa ao Governador
do Estado.

Face o exposto, peço aos nobres Pares, a aprovação do
presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. Luizinho Goebel – PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON –
PV - REQUER a criação da COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECI-
AL para debater, acompanhar e fiscalizar o andamento dos
processos de aposentadoria que tramitam nas Secretarias e
Superintendências do Poder Executivo, bem como, no Institu-
to de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
art. 32 do Regimento Interno, por força do inciso do art. 36 da
Constituição Estadual, requer a Secretaria de Estado de Justi-
ça – SEIJUS, REQUER à Mesa Diretora desta Casa de Leis, a
criação de COMISSÃO TEMPORÁRIA ESPECIAL para debater,
acompanhar e fiscalizar o andamento dos processos de apo-
sentadoria que tramitam nas Secretarias e Superintendência
do Poder executivo, bem como, no Instituto de Previdência do
Estado de Rondônia – IPERON.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
Urge a necessidade desta Casa de Leis se posicionar

frente aos servidores do Estado quanto aos motivos da moro-
sidade do Poder Executivo em formalizar os processos de apo-
sentadoria.

Essa morosidade vem causando enormes prejuízos ao
erário, vez que o servidor permanece na folha de sua respec-
tiva secretaria, contando como despesa no índice de gasto
com pessoal e a ausência do servidor obriga o Estado a con-
tratar outra mão de obra para suprimir a necessidade da pres-
tação do serviço.

A título de exemplo, é de conhecimento desta Casa que
na Secretaria de Estado de Educação, acumulam-se mais 900
(novecentos processos parados).

É preciso que essa Casa, por força de suas obrigações
principais, fiscalize de forma enérgica o andamento dos pro-
cessos de aposentadoria que se encontram não só nas Secre-
tarias e Superintendência como os que já se encontram junto
ao IPERON.

Contamos com o apoio dos nobres Parlamentares na
aprovação do presente expediente pela relevância e impor-
tâncias à defesa do erário e dos direitos dos servidores que o
caso requer.

Plenário das Deliberações, 15 de março de 2018.
Dep. ANDERSON DO SINGEPERON - PV
Dep. LEO MORAIS - MDB
Dep. JESUÍNO BOABAID – PMN

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REQUER a mesa diretora, seja
solicitado junto ao Governo do Estado de Rondônia através da
Secretaria de Estado de Saúde – SESAU, informações sobre a
construção do Hospital Regional do Município de Guajará-Mi-
rim, que seja encaminhado cópia do projeto e como está o
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repasse das situações financeiras que foram feitos até o pre-
sente momento.

O Deputado que o presente subscreve, requer junto ao
Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de esta-
do da Saúde – SESAU, nos termos do artigo 29, inciso XVIII,
artigo 31, § 3º da Constituição Estadual e artigo 179, inciso III
do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado,
informações sobre a construção do Hospital Regional do Muni-
cípio Guajará Mirim, que seja encaminhado cópia do projeto e
como está o repasse das situações financeiras que forma até
o presente momento.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Pares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista que as

informações são de suma importância para essa comissão,
que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento na saúde
do Estado de Rondônia.

Dessa forma, considerando que o Hospital Regional que
está sendo construído a muitos no município de Guajará Mi-
rim, nunca é finalizado, é de merecer desta comissão nos inte-
rior sobre o que está acontecendo para que seja concluída tal
obra.

Assim, considerando que , faz se necessário apresentar
o presente requerimento de informações, com base no art.
29, XVIII c/c art. 46 parágrafo único da Constituição Estadual,
que assegura o Poder de fiscalização.

Art. 29 Compete privativamente à Assembléia  Legislativa.
XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo,

inclusive os da administração indireta;

Igualmente,
Art. 31. A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas Co-

missões pode convocar Secretários de Estado, Presidentes, Di-
retores, responsáveis por Departamentos ou Seções para prestar
pessoalmente, informações sobre assuntos de sua Pasta previa-
mente determinados, implicando a ausência, sem justificação ade-
quada, crime de responsabilidade.

§ 3º a Mesa da Assembléia Legislativa pode encaminhar
pedido de informações ao Presidente do Tribunal de Contas do
Estado, aos Secretários de Estado e aos Diretores de órgãos e
empresas públicas, implicando em crime de responsabilidade, nos
termos da lei, a recusa ou não atendimento no prazo de dez dias
bem como a  prestação de informações falsas.

Vale ressaltar a importância de tal solicitação, pois através
dela será possível que os nobres pares tomem conhecimento
sobre a situação da construção do Hospital Regional no Muni-
cípio de Guajará – Mirim RO.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. LUIZINHO GOEBEL - PV

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL - REQUER a mesa diretora, seja so-
licitado junto ao Governo do estado de Rondônia através da

Secretaria de Estado da Saúde- SESAU, cópia do processo de
licitação referente a construção do Hospital Regional do muni-
cípio de Guajará Mirim/RO e o motivo pelo qual a obra foi
embargada.

O Deputado que o Presente subscreve, requer junto ao
Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de Esta-
do da Saúde – SESAU, nos termos do artigo 29,inciso XVIII do
Regimento Interno da Assembléia Legislativa do Estado, cópia
do processo de licitação referente a construção do Hospital
Regional do município de Guajará Mirim/RO e o motivo pelo
qual a obra foi embargada.

J U S T I F I  C A T I V A

Nobres Pares,
A solicitação se faz necessária, tendo em vista que as

informações são de suma importância para esta comissão que
tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento na saúde
do Estado de Rondônia.

Solicitamos informações sobre qual é a empresa res-
ponsável pela obra do Hospital Regional do Município de Guajará
Mirim, pois o mesmo está sendo construído a anos, porém
nunca a obra e finalizada. O município de Guajará Mirim faz
divisa com o País da Bolívia, Dessa forma é de suma importân-
cia que esse Hospital comece a financiar para que seja feito o
atendimento adequada a população que ali reside, população
de municípios visinhos e população do pais que faz divisa com
o município, que apesar de não ser responsabilidade do mes-
mo, não se limitam de atender os pacientes bolivianos que
procuram por atendimentos médicos no município supracitado.

Assim, considerando que, se faz necessário o presente
requerimento de informações, com base no art. 29, XVIII c/c
art. 46, parágrafo único da Constituição Estadual, que assegu-
ra o Poder de Fiscalização:

Art. 29 Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII – Fiscalizar e controlar os atos do Poder
Executivo, inclusive os da administração indireta;

Igualmente,
Art. 31 A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas

Comissões pode convocar Secretários de Estado, Presidentes,
Diretores, responsáveis por Departamento ou Seções para pres-
tar, pessoalmente, informações sobre assuntos de sua pas-
ta previamente determinados, implicando a ausência, sem jus-
tificação adequada, crime de responsabilidade.

§ 3º A Mesa da Assembléia Legislativa pode encami-
nhar pedido de informações ao presidente do Tribunal de Con-
tas do Estado, aos Secretários de Estado e aos Diretores de
órgão e empresas públicas, implicando em crime de respon-
sabilidade, nos termos da lei, a recusa ou não atendimento
no prazo de dez dias bem como a prestação de informações
falsas.

Vale ressaltar a importação de tal solicitação, pois atra-
vés dela será possível que os nobres pares tomem conheci-
mentos do processo de construção do Hospital de Guajará-
Mirim/RO.

Plenários das Deliberações, 20 de março de 2018
Dep. LUIZINHO GOEBEL - PV
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Presidente da Comissão de Saúde, Presidente e Assis-
tência Social

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON - PMN - “REQUER”
seja encaminhado a VOTO DE LOUVOR para JOSÉ MAXIMO
LEMOS, pelos relevantes serviços que executou como Ex-fer-
roviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré – ASFEMM  e
contribuiu para o crescimento do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que abaixo subscreve,  Requer na forma
Regimental em conformidade com o art.181, inciso XII do Re-
gimento Interno deste Poder Legislativo, e após, ouvido o Dou-
tro Plenário, que seja encaminhado VOTO DE LOUVOR em fa-
vor do Senhor JOSÉ MÁXIMO LEMOS, pela dedicação e empe-
nho como Ex-ferroviário da Estrada de Ferro Madeira Mamoré
no Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O objetivo deste Requerimento de VOTO DE LOUVOR, se

dá pelo reconhecimento dos trabalhos pelo senhor JOSÉ MÁXI-
MO LEMOS, como Ex-ferroviário da Estrada de Ferro Madeira
Mamoré. JOSÉ MÁXIMO LEMOS, mais conhecido como Zé do
Apito nasceu no dia 14.08.1956, natural de Porto Velho, filho
de Moises, Teodoro Lemos e de Lidia Máximo Coelho.

O ora homenageado chegou em Guajará-Mirim no ano
de 1985, aos 29 (vinte e nove) anos de idade, por meio da
locomotiva e na função de maquinista para fazer o percurso
entre Guajará-Mirim e Iata, Atualmente JOSE MÁXIMO LEM OS
e funcionário Municipal e trabalha no Mercado com serviços
gerais.

O então homenageado é casado há 34 anos e do enlace
matrimonial adveio 04 filhos, JOSÉ MÁXIMO LEMOS atualmen-
te é responsável pela manutenção e recuperação da locomoti-
va. Iniciou com seu pai a andar na locomotiva aos 10 anos de
idade e aprendeu tudo sobre a locomotiva com seu pai, desde
a função das peças até como montar e desmontar, bem como
sua manutenção, o que torna de crucial importância a presen-
te homenagem.

Contamos com o apoio e o voto favorável dos nobres
Pares, para aprovação do VOTO DE LOUVOR, como forma de
agradecimento.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018
Dr. NEIDSON DE BARROS SOARES - PMN

REQUERIMENTO DA COMISSÃO DE SAÚDE, PREVIDÊNCIA
E ASSISTÊNCIA SOCIAL - Requer a mesa diretora, seja soli-
citado junto ao Governo do Estado de Rondônia através da
Secretaria de Saúde – SESAU, informações sobre os reparos
do prejuízo causado pelo não repasse do Estado para o Muni-
cípio de Vilhena para a manutenção da UTI no Hospital Munici-
pal.

O Deputado que o presente subscreve, requer junto ao
Governo do Estado de Rondônia através da Secretaria de Esta-
do da Saúde – SESAU, nos termos do artigo 29, inciso XVIII,
artigo 31  § 3º da Constituição Estadual e artigo 179, inciso III
do Regimento Interno da Assembléia Legislativa do estado, in-
formações sobre os reparos do prejuízo causado pelo não re-
passe do Estado para o Município de Vilhena para a manuten-
ção da UTI no Hospital Municipal.

J U S T I F I C A T  I V A

Nobres Pares,
A solicitação se faz necessário, tendo em vista que as

informações são de suma importância pata esta comissão,
que tem por objetivo contribuir para o desenvolvimento na
saúde do Estado de Rondônia.

A solicitação de informações sobre os reparos dos pre-
juízo causado pelo não repasse do Governo para o município
é do interesse desta comissão, haja visto a denúncia recebida
no ano de 2015 sobre estelionato acerca da saúde no municí-
pio de Vilhena, informando que a mesma está um caos e que
a população vem sofrendo com os descasos perpetrados pe-
las autoridades responsáveis. Cabe ressaltar, que a denúncia
atesta que o Governador tem inteira responsabilidade pelo
caso ora apresentado.

Assim, considerando que, faz necessário apresentar o
presente requerimento de informações, com base no art. 29,
XVIII c/c art. 46 parágrafo único da Constituição Estadual que
assegura Poder de Fiscalização.

Art. 29 Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII – fiscalizar e controlar os atos do Poder Executi-
vo, inclusive os da administração indireta;

Igualmente,

Art. 31 A Assembléia Legislativa ou qualquer de suas
Comissões pode convocar Secretários de Estado, Presiden-
tes, Diretores, responsáveis por Departamentos ou Seções para
prestar pessoalmente, informações sobre assuntos de sua
pasta previamente determinados, implicando a ausência, sem
justificação adequada, crime de responsabilidade.

§ 3º A Mesa da Assembléia Legislativa pode encami-
nhar pedido de informações ao Presidente do Tribunal de Con-
tas do Estado, aos Secretários de Estado e aos Diretores de
órgãos e empresas públicas, implicando em crime de respon-
sabilidade nos termos da lei, e recursos ou não atendimento
no prazo de dez dias, bem como a prestação de informações
falsas.

Por todo o exposto, a importância de tal solicitação au-
xiliará os nobres pares para que tomem conhecimento do que
aconteceu naquele ano com o repasse que deveria ser feito
pelo Estado de Rondônia para atender a saúde no Município
de Vilhena.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Luizinho Goebel - PV - Presidente da Comissão de

Saúde, Previdência e Assistência Social

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON DO PMN - “RE-
QUER” seja encaminhado o voto de louvor PARA OS SENHO-
RES Ex- ferroviários do Estado de Rondônia, então homena-
geados que prestaram seus serviços junto a Estrada de Ferro
Madeira Mamoré – ASFEMM, conforme segue a lista em ane-
xo.

O Parlamentar que abaixo subscreve, Requer na Forma
Regimental em conformidade ao artigo 181, inciso XII do Re-
gimento Interno deste Poder Legislativo, e após, ouvido o Douto
Plenário, que seja encaminhado VOTO DE LOUVOR em favor
dos homenageados Ex-ferroviários e que seguem na lista em
anexo, pelo árduo e importante trabalho que realizaram junto
a Estrada de Ferro Madeira Mamoré no Estado de Rondônia.
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J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O objetivo deste requerimento de VOTO DE LOUVOR, se

dá pelo reconhecimento do labor desenvolvido pelos ora ho-
menageados os Ex-ferroviários e que representam a memória
viva da Estrada de Ferro Madeira Mamoré e que contribuíram
com o crescimento do Estado de Rondônia.

Afinal os Ex-ferroviários, são testemunhas vivas da his-
tória ferroviária. Todos, desempenham as mais variada fun-
ções entre elas: PRENDEIZ DE GARAM, TRABALHADOR DE LI-
NHA, ESTIVADOR, GUARDA FREIO, CONDUTOR DE TREM, CHE-
FE DE CARTEIRA DE RECEPÇÃO FLUVIAL, FEITOR DE LINHA,
MECÂNICO DE LOCOMOTIVA, TORNEIRO MECÂNICO entre ou-
tros mais.

Ademais, a Estrada de Ferro Madeira Mamoré (EFMM),
foi a 15ª ferrovia a ser construída no pais, tendo suas obras
sido executadas entre os anos de 1907 e 1912. Estende-se por
366 quilômetros na Amazônia, ligando Porto Velho a Guajará-
Mirim, cidades fundadas pela EFMM. E a referida ferrovia con-
tou com os relevantes trabalhos aos homenageados que con-
tribuíram por demais com todo o crescimento econômico e
cultural da região.

Com intuito de elevar a todos que de certa forma fize-
ram parte da história da Estrada de Ferro Madeira Mamoré é
que se faz de  suma relevância o presente Requerimento de
VOTO DE LOUVOR, de propositura do ínclito Parlamentar Dr.
Neidson e que tem por objetivo agradecer por meio desta Casa
Legislativa, todos Ex-ferroviários que são a memória viva e
história do pais, consoante segue doc. Anexo.

Contamos com o apoio e o voto favorável dos nobres
pares, para aprovação do VOTO DE LOUVOR, como forma de
agradecimento.

Plenários das Deliberações, 19 de março de 2018-04-16
Dr. NEIDSON DE BARROS SOARES - PMN

REQUERIMENTO COLETIVO DOS DEPUTADOS  - REQUEREM
à Mesa, na forma Regimental, o encaminhamento de cópias
deste requerimento a Líder da Bancada Federal de Rondônia,
da Câmara dos Deputado, com pedido de apoio para que o
“GOVERNO FEDERAL, POSSA REALIZAR DE FATO A SEGURAN-
ÇA NAS FRONTEIRAS DO ESTADO DE RONDÔNIA E DE TODO O
TERRITÓRIO BRASILEIRO COMO FORMA DE COIBIR OS INÚ-
MEROS CASOS DE VIOLÊNCIA E DESCASOS QUE SE ENCON-
TRA COM A FALTA DE SEGURANÇA NAS FRONTEIRAS DE TODO
PAIS”.

Os Parlamentares que o presente subscreve, requerem
a Mesa Diretora, ouvido o douto Plenário, na forma regimental
que seja oficiada e encaminhada cópia do Requerimento em
análise a Líder da Bancada Federal de Rondônia pertencente a
Câmara dos Deputados, pedido de apoio para que o “GOVER-
NO FEDERAL, POSSA REALIZAR DE FATO A SEGURANÇA NAS
FRONTEIRAS DO ESTADO DE RONDÔNIA E DE TODO O TERRI-
TÓRIO BRASILEIRO COMO FORMA DE COIBIR OS INÚMEROS
CASOS DE VIOLÊNCIA E DESCASOS QUE SE ENCONTRA COM
A FALTA DE SEGURANÇA NAS FRONTEIRAS DE TODO PAIS”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Pares,
A presente proposição tem como premissa o apoio por

intermédio de Vossa Excelência no que tange a Segurança nas
Fronteiras do Estado de Rondônia, bem como em todo pais. É

sabido que em qualquer pais do mundo, quem faz segurança
de fronteira são as forças federais. E a ausência de uma segu-
rança mais adequada em especial no Estado de Rondônia, tor-
nou-se cada vez mais preocupante.

Afinal, cabe ressaltar que caso seja criada uma zona de
proteção em todas as fronteiras do pais, diminuirá bastante o
ingresso de armas e drogas, que chega sempre aos grandes
centros desta forma, verifica-se que o Governo Federal não
possui uma estrutura adequada, pois remete aos estados que
fazem hoje um policiamento das fronteiras, porém há necessi-
dade de ostensividade com uma segurança mais eficiente e
adequada.

Em consonância com todo o supramencionado, vejamos
o art. 144, § 1º, inciso III, da Constituição Federal/88, in verbis:

Art. 144 A segurança pública, dever do Estado, direito e
responsabilidade de todos, é exercida para a preservação da or-
dem pública e da incolumidade das pessoas e do  patrimônio atra-
vés dos seguintes órgãos:

I – polícia federal;
II – polícia rodoviária federal;
III - polícia ferroviária federal;
IV - policiais civis;
V  - policiais militares e corpo de bombeiros militares.

          § 1º A polícia federal, instituída por lei como órgão perma-
nente,  organizado e mantido pela União e estrutura em carreira,
destina-se a:

III – exercer as funções de polícia marítima,
aeroportuária e de fronteira (grifamos).

Desde já nos despedimos com nossos sinceros votos de
estima e consideração.
            Diante do exposto, requer as Vossas Excelências que,
depois de aprovada por esta Casa de Leis, seja encaminhada
a ilustre Líder da Bancada Federal de Rondônia e demais auto-
ridades competentes a seguinte mensagem:

“A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA.
APROVANDO A PROPOSIÇÃO DOS DEPUTADO, SOLICITA O ES-
PECIAL EMPENHO DE VOSSAS EXCELÊNCIAS, NO SENTIDO DE
VOTAREM A FAVOR PARA QUE O GOVERNO FEDERAL, POSSA
REALIZAR DE FATO A SEGURANÇA NAS FRONTEIRAS DO ES-
TADO DE  RONDÔNIA E DE TODO O TERRITÓRIO BRASILEIRO,
COMO FORMA DE COIBIR OS INÚMEROS CASOS DE VIOÊNCIA
E DESCASO QUE SE ENCONTRA COMN A FALTA DE SEGURAN-
ÇA NAS FRONTEIRAS DE TODO O  PAÍS”.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018
Dr. NEIDSON DE BARROS SOARES - PMN

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 10ª  SESSÃO EXTRORDINÁRIA

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVADA
 9ª LEGISLATURA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO -  MESA DIRETORA -
Aprovação a indicação de nome sabatinado para o cargo de
membros do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate
à Tortura.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso V do artigo 35 do
Regimento Interno, decreta:
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Art. 1°  Fica aprovado, em cumprimento aos termos do
artigo 9° da Lei 3.784, de 05 de abril de 2016, combinado com
o inciso V do artigo 35 do Regimento Interno, a candidata Cassia
Leite Serejo, para o cargo de membros do mecanismo Estadu-
al para prevenção e Combate à tortura – MEPCT/RO.

Art. 2°  Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos apresentando esta propositura, em cumprimen-

to ao disposto no inciso V do artigo 135 do Regimento Interno,
que estabelece a competência da Mesa Diretora para elabora
e apresentar propositura com os nomes dos candidatos que
foram sabatinados e considerados aptos e serem nomeados
pelo Poder Executivo, cujo nomes foram encaminhados a esta
Casa através do oficio n° 005/SEAS/CEPTCT-RO/2018.

Assim, sendo e considerado que após a sabatina os
mesmos devem passar pelo crivo do Plenário, como dispõe o
dispositivo acima citado, é que elaboramos esta proposta, na
certeza de contratarmos com o apoio e o voto de vossa Exce-
lências a fim de aprovarmos nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2018.
Dep. Maurão de Carvalho – Presidente
Dep. Edson Martins – 1º Vice-Presidente
Dep. Ezequiel Junior – 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão – 1º Secretário
Dep. Alex Redano - 2º Secretário
Dep. Dr. Neidson – 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4ª Secretária

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO - MESA DIRETORA -
Aprovação a indicação de nome sabatinado para o cargo de
membros do Mecanismo Estadual para Prevenção e Combate
à Tortura.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso V do artigo 35
do Regimento Interno, decreta:

Art. 1° Fica aprovado, em cumprimento aos termos do
artigo 9° da Lei 3.784, de 05 de abril de 2016, combinado com
o inciso V do artigo 35 do Regimento Interno, a candidata Cassia
Leite Serejo, para o cargo de membros do mecanismo Estadu-
al para prevenção e Combate à tortura – MEPCT/RO.

Art. 2° Este Decreto entra em vigor na data de sua
publicação.

J U S T I F I C AT I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos apresentando esta propositura, em cumprimen-

to ao disposto no inciso V do artigo 135 do Regimento Interno,
que estabelece a competência da Mesa Diretora para elabora
e apresentar propositura com os nomes dos candidatos que
foram sabatinados e considerados aptos e serem nomeados

pelo Poder Executivo, cujo nomes foram encaminhados a esta
Casa através do oficio n° 005/SEAS/CEPTCT-RO/2018.

Assim, sendo e considerado que após a sabatina os
mesmos devem passar pelo crivo do Plenário, como dispõe o
dispositivo acima citado, é que elaboramos esta proposta, na
certeza de contratarmos com o apoio e o voto de vossa Exce-
lências a fim de aprovarmos nossa propositura.

Plenário das Deliberações, 21 de março de 2018.
Plenário das Deliberações, 21 de março de 2018.
Dep. Maurão de Carvalho – Presidente
Dep. Edson Martins – 1º Vice-Presidente
Dep. Ezequiel Junior – 2º Vice-Presidente
Dep. Lebrão – 1º Secretário
Dep. Alex Redano - 2º Secretário
Dep. Dr. Neidson – 3º Secretário
Dep. Rosangela Donadon - 4ª Secretária

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA

DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVADA
9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPRON -
PV -  Requer à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, infor-
mações quanto a providências a serem adotadas ante as de-
núncias recebidas de falta de estrutura na Segurança Interna
da Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro no tocante
as guaritas, iluminação  e escadas de acesso aos postos de
observação.

O Parlamentar que abaixo subscreve, na forma regi-
mental, nos termos do art. 146, IX, art. 172, art. 173 e art.
179, requer à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, infor-
mações quanto a providências a serem adotadas ante as de-
núncias recebidas de falta de estrutura na Segurança Interna
da Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pinheiro no tocante
as guaritas, iluminação  e escadas de acesso aos postos de
observação.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Recebemos em nosso gabinete, através do Sindicato

do Agentes Penitenciários de Rondônia - SINGEPERON, inú-
meras, denúncias quanto a falta de estrutura mínima de se-
gurança interna da Penitenciária Estadual Ênio dos Santos Pi-
nheiro.

A unidade tem problema sério por exemplo e, mais alar-
mante, em suas guaritas, postos de observação, haja vista
que as escadas de acesso estão altamente deterioradas, en-
ferrujadas e oferecem grande risco de desabamento.
Servidores estão pegando sol, chuva e ficando ao relento ante
a situação estrutural precária em que se encontram as guaritas
e postos.

Quanto a iluminação no entorno e mesmo dentro da
unidade, a reclamação é unânime, refletores quebrados, falta
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de lâmpada e assim, prejudicando fica não é a prestação de
serviço dos servidores públicos como também, por se tratar
de uma unidade prisional, facilita qualquer tentativa de fuga
dos apenados.

Desta feita, nobres Pares, é latente que a falta deste
requisitos mínimos na instalação predial prejudicam diretamen-
te o trabalho de segurança dos Agentes Penitenciários, sendo
crucial os necessários reparos.
Objetivamente, através deste, questionamos à SEJUS:

- Qual o cronograma com data e providências a serem
adotadas para os reparos e reformas que se fazem necessári-
as nas guaritas, postos de observação, escadas de acesso e
na iluminação da unidade prisional?

Salienta-se a importância das guaritas, que servem para
estabelecer um perímetro seguro e de visão ampliada da uni-
dade prisional, além de facilitar a rápida percepção de possí-
veis motins e fugas dos apenados deste unidade prisional, já
quanto as escadas da base essas garantem a circulação livre
dos agentes entre os postos de observação, e pelo fato de o
usarem de maneira contínua, precisa estar em pleno uso pois
não só como esta prejudica o serviço, quanto coloca em risco
a vida dos servidores.

Por se tratar de um estabelecimento Público, a falta de
reestruturação dessa unidade antiga do Sistema Penitenciário
do Estado de Rondônia coloca em risco a vida tanto de servi-
dores quanto de apenados, ambos sob a tutela do Estado.

Plenário das deliberações, 21 de março de 2018
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV - Requer à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, bem
como à Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas -
SEGESP, informações acerca do andamento dos processos ine-
rentes ao pagamento das horas extras dos servidores Agentes
Penitenciários.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
172, c/c com a alínea “a” do inciso II do art. 179 do Regimento
Interno, por força do inciso XVIII do art.29 da Constituição
Estadual, requer à Secretaria de Justiça - SEJUS, bem como à
Superintendência Estadual de Gestão de Pessoas - SEGESP,
informações acerca do andamento dos processos inerentes ao
pagamento das horas extras dos servidores Agentes Peniten-
ciários.

J U S T I F I C A T I V A

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Recebemos em nosso gabinete a informação que os pro-

cessos quanto ao pagamento das horas extras dos servidores
Agentes Penitenciários não estão sendo pagos.

É certo que, havendo necessidade, os servidores sem-
pre estão à disposição da secretaria para a prática dos servi-
ços, não obtendo a contrapartida financeira devida as horas
extras prestadas, como também, o não pagamento de horas
extras atrasadas.

Diante das reclamações e denúncias prestadas pelos
servidores requeiro, à SEJUS e a SEGESP informações objeti-
vas, conforme abaixo, quanto ao andamento dos processos
inerentes ao pagamento das horas extras do servidores Agen-
tes Penitenciários.

- Como se dá sua tramitação? (Processos de pagamen-
to de Horas Extras)?

- Qual o prazo para pagamento das Horas Extras após o
mês trabalhado?

- Qual a situação atualizada do pagamento no
cronograma da Secretaria?

Desta forma, visando melhor entender com  vem tra-
tando o caso a SEJUS, bem como a Pasta responsável pela
Gestão de Pessoas, SEGESP, que solicito pelo presente e com
o apoio dos nobres Deputados, um documento informando as
solicitações acima.

Plenário das deliberações, 21 de março de 2018.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

PROJETO DE LEI ORDINÁRIO DEPUTADO LEO MORAES -
PTB - Institui a Carteira de Identificação do Autista (CIA), no
âmbito do Estado de Rondônia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
decreta:

Art. 1º Institui a Carteira de Identificação do Autista
(CIA), destinada a conferir identificação à pessoa diagnosticada
com Transtorno do Espectro Autista (TEA), no âmbito do Esta-
do de Rondônia.

Art. 2º A pessoa portadora de Transtorno do Espectro
Autista (TEA) é legalmente considerada pessoa com deficiên-
cia para todos os efeitos, com direito à Assistência Social.

Art. 3º Para fins desta Lei, o órgão estadual de desen-
volvimento social é competente para :

I - expedir a Carteira de Identificação do Autista (CIA),
a ser emitida por intermédio dos Centros de Referência de
Assistência Social (CRAs), devidamente numerada, de modo a
possibilitar a contagem dos portadores do (TEA);

II - administrar a política da Carteira de Identificação
do Autista (CIA);

III -  adequar sua plataforma de serviços à expedição
da Carteira de Identificação do Autista (CIA);

IV - realizar procedimentos inerentes à execução orça-
mentária e financeira da Carteira de Financeira do Autista (CIA);

V - expedir atos necessários à execução desta Lei.
Art. 4º A Carteira de Identificação do Autista (CIA) terá

validade de 5 (cinco) anos, devendo ser revalidada com o mes-
mo número.

Parágrafo único. Em caso de perda ou extravio da
CIA, será emitida gratuitamente a segunda via mediante apre-
sentação do respectivo boletim de ocorrência policial.

Art. 5º A Carteira de Identidade do Autista (CIA) será
expedida sem qualquer custo, por meio de requerimento devi-
damente preenchido e assinado pelo interessado ou por seu
representante legal, acompanhado de relatório médico, con-
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firmado o diagnóstico com CID, e seus documentos pessoais,
bem como dos de seus pais ou responsáveis legais (Certidão
de Nascimento ou Carteira de Identidade e CPF) e comprovan-
te de endereço, em originais e fotocópias.

§ 1º No caso de pessoa estrangeira autista, naturaliza-
da ou domiciliada no Estado de Rondônia, deverá ser apresen-
tado título declaratório de nacionalidade brasileira ou passa-
porte.

§ 2º O relatório médico atestando o diagnóstico de Trans-
torno do Espectro Autista deverá ser firmado por médico
especialista em Neurologia ou Psiquiatria.

Art. 6º  Verificada a regularidade da documentação
recebida, cadastrada e devidamente autuada, o órgão estadu-
al responsável pela expedição da Carteira de Identidade do
Autista (CIA) determinará sua emissão no prazo de 30 (trinta)
dias.

Art. 7º Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

J U S T I F I C A T I V A

Nossa proposição vem ao encontro dos anseios das pes-
soas que são constantemente submetidas a constrangimentos
em razão de serem autistas. Nem toda deficiência é visível. Por
essa razão entendemos que a carteira de identificação do autista
vem como forma de evitar tais constrangimentos assim como
a sua identificação. Constando na Carteira de Identidade a con-
dição de autista será possível agilizar atendimentos diminuindo
a burocracia bem como, o acesso as instituições administrati-
vas públicas e privada evitando o constrangimento e demora
no atendimento e o desgaste psicológico. Os benefícios da car-
teira de identificação além de manter os direitos dos autistas
reservados, ajuda ainda na localização da família em caso quan-
do eles se perdem.

Atualmente, não há estatísticas oficiais no Brasil sobre o
número de pessoas com autismo, apenas uma estimativa de
aproximadamente 2 milhões. Com a emissão da CIA, que será
numerada o estado terá dados sobre a quantidade de pessoas
com TEA.

Razão pela qual peço aos meus Pares a aprovação do
Projeto.

Plenário das deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Leo Moraes - PTB

REQUERIMENTO DEPUTADO LEO MORAES - PTB - Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental a realização de Sessão
Solene no dia 02 de abril de 2018, às 9h, no Plenário da
Assembleia Legislativa, em Alusão do Dia de Conscientização
do Autismo.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer na for-
ma regimental a realização de SESSÃO SOLENE no dia 02 de
abril de 2018, às 9h, no Plenário da Assembleia Legislativa, em
“Alusão do Dia de Conscientização do Autismo”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Oficialmente, o autismo é chamado Transtorno do Es-

pectro Autista (TEA), que é um distúrbio global e precoce do

neurodesenvolvimento. Ele altera as capacidades do indivíduo
de interagir com o meio, por afetar três áreas importantes do
desenvolvimento de uma pessoa: a comunicação, a socializa-
ção e o comportamento. Pode se apresentar em níveis dife-
rentes de comprometimento, dá o nome espectro.

Quanto mais cedo for identificado o transtorno, mais as
técnicas terapêuticas e pedagógicas deixarão a criança próxi-
ma da autonomia nas atividades de vida diária. É importante
lembrar que somente em casos mais raros o autismo é
incapacitante.

Hoje, o autismo não tem cura, porém, pesquisa recen-
tes estão mostrando avanços no estudos com células-tronco
das próprias crianças autistas, com objetivo de diferenciá-las
em neurônicos para reconstrução de minicérebros por meio
de reprogramação celular, o que deve promover alvos para
terapias moleculares.

Atualmente, não há estatísticas oficiais no Brasil sobre
o número de pessoas com autismo, apenas uma estimativa
de aproximadamente 2 milhões. Com a emissão da CIA, que
será numerada o Estado terá dados sobre a quantidade de
pessoas com TEA.

Razão pela qual peço aos nobres Pares a aprovação do
requerimento ora apresentado.

Plenário das deliberações, 20 de março de 2018
Dep. Leo Moraes - PTB

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia
na íntegra dos documentos referente a Mensagem nº 16 de
13 de março de 2018, que “Dispõe sobre aporte de capital à
Companhia Mineradora de Rondônia - CMR”.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos
do art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI da Constituição Estadual, bem
como do art. 179 do Regimento Interno, cópia na íntegra dos
documentos discriminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição dos motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;

J U S T I F I C A T I V A

O Poder Executivo encaminhou à esta Casa de Leis me-
diante Mensagem nº 16/2018, o Projeto de Lei com a fina-
lidade de dispor sobre aporte de capital à Companhia
Mineradora de Rondônia - CMR.

Considerando a importância do Projeto de Lei, solicita
as informações em epígrafe, com as atribuições do Poder
Fiscalizador previsto na Constituição Estadual em seu art. 29,
XVIII, XXXVI;

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Exe-
cutivo, inclusive os da administração indireta;XXXVI - fis-
calizar os atos administrativos e financeiros das Insti-
tuições mantidas pelo Poder Púbico.
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Face ao exposto, é que peço aos nobres Pares aprova-
ção do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer à Mesa Diretora, que solicite ao Poder Executivo cópia
na íntegra dos documentos referente a Mensagem nº 18 de
13 de março de 2018, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante
de R$1.914.000,00 (Hum milhão e novecentos e catorze mil
reais) em favor da Unidade Orçamentária Junta Comercial do
Estado de Rondônia, JUCER .

O Parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora que seja solicitado ao Poder Executivo, nos termos do
art. 29, XVIII, XXXIV, XXXVI da Constituição Estadual, bem
como do art. 179 do Regimento Interno, cópia na íntegra dos
documentos discriminados a seguir:

Cópia na íntegra do Processo Administrativo;
Exposição dos motivos;
Parecer Jurídico da Procuradoria Geral do Estado de

Rondônia, conforme art. 104, da Constituição Estadual;
Indicar o Pacto Orçamentário no âmbito do Estado

de Rondônia, nos termos do art. 16, I da Lei Complementar nº
101, de 04 de maio de 2010.

J U S T I F I C A T I V A

O Poder Executivo encaminhou à esta Casa de Leis me-
diante Mensagem nº 18/2018, o Projeto de Lei com a fina-
lidade de “Autorizar o Poder Executivo a abrir Crédito Suple-
mentar por Superávit Financeiro, até o montante de
R$1.914.000,00 (Hum milhão, novecentos e catorze mil reais),
em favor da Unidade Orçamentária Junta Comercial do Estado
de Rondônia, JUCER .

Considerando a importância do Projeto de Lei, solicita
as informações em epígrafe, com as atribuições do Poder
Fiscalizador previsto na Constituição Estadual em seu art. 29,
XVIII, XXXVI, c/c art. 46, Parágrafo único.

Art. 29. Compete privativamente à Assembléia
Legislativa:

XVIII - fiscalizar e controlar os atos do Poder Exe-
cutivo, inclusive os da administração indireta;XXXVI - fis-
calizar os atos administrativos e financeiros das Insti-
tuições mantidas pelo Poder Púbico.

Igualmente,

Art. 46 A fiscalização contábil, financeira e orçamentá-
ria, operacional e patrimonial do Estado e das entidades da
administração direta e indireta, quanto à legalidade, legitimi-
dade, economicidade, moralidade e publicidade, aplicação das
subvenções e renúncia de receitas, será exercida pela Assem-
bléia Legislativa, mediante controle externo e pelo sistema de
controle interno de cada Poder e do Ministério Público do Esta-
do.

Parágrafo único. Prestará Contas qualquer pessoa fí-
sica ou entidade pública que utilize, arrecade, guarde, gerencie
ou administre dinheiros, bens e valores públicos ou pelos quais
o Estado responda, ou que, em nome deste, assuma obriga-
ções de natureza pecuniária.

Face ao exposto, é que peço aos nobres Pares aprova-
ção do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

PROJETO DE LEI DEPUTADO ROSANGELA DONADON Institui
o janeiro branco no calendário do Estado como Campanha de
estímulo ao Cuidado de Saúde mental r bem estar e da outras
providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA decreta:

Art. 1°  Fica instituindo no mês de janeiro e cada ano
como janeiro branco representado a luta de conscientização
em prol da saúde mental da população em busca da preven-
ção ao suicídio, depressão e ansiedade.

Art. 2°  No decorrer de todo o mês de janeiro deverá
ser dada ampla divulgação nos postos de saúde e centros de
apoio psicossocial (CAPS), mediante a participação voluntaria
dos profissionais de saúde e população interessada a;

I – a importância de que cada cidadão entenda e reflita
sobre sua saúde mental e emocional, sobre qualidade de vida
e qualidade de suas relações;

II – ações de saúde que assegurem a prevenção ao sui-
cídio e detecção e o tratamento da depressão e ansiedade e;

III – incentivamente ações que destaquem a cor branca
da campanha.

Art. 3°  O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dia contra da sua publicação.

Art. 4° Esta lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

J U S T I F I C A T I V A

Incluir no calendário de eventos do Estado o janeiro
branco é estimular o debate através de campanhas que pre-
tendem mobilizar a sociedade em favor da saúde mental em-
bora assunto de fundamental importância, ainda é pouco dis-
cutido pela sociedade graças ao tabu histórico acerca dos males
de ordem de saúde mental. É preciso compressão do com-
pressão do conceito de saúde mental de forma ampliada, como
um estado de equilíbrio que proporciona bem-estar ao individuo
e a sociedade como um todo. Com essa idade em mente, o
janeiro branco pretende colocar o tema de saúde mental em
evidência durante esse primeiro mês do ano, fazendo com que
as pessoas reflitam, discutam e atualizem suas idéias sobre o
que e a saúde mental na verdade. A participação da Secreta-
ria de Saúde do Estado em parceria com as secretaria munici-
pais de saúde mental farão com que a campanha atinja todo
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território rondoniense, estimulando o debate, integrando as po-
líticas de saúde mental e promovendo o mais importante: o
conhecimento. O mês de janeiro não foi escolhido aleatoria-
mente. O aspecto cultural da sociedade em eleger os janeiros
na tomada de decisões, de conhecimento, de mudanças, de
novos planos e novos estilo de vida, exerce um importante in-
centivo na adoção de campanhas coletivas. Então, aproveitan-
do também que ultras unidades da federação já adotam esse
mês como período de aplicação de programas, possibilidade a
promoção da cultura de cuidado nas pessoas com o foco volta-
do também para sua mental. Alem disso, é sabido que o mês
de janeiro exerce ainda forte apelo psicológico em muitas pes-
soas que atravessam momentos de mudanças – algumas até
abrupta – que, tanto o conhecimento da necessidade de se
cuidar da saúde mental, incentivara na busca de ajuda profissi-
onal e começar a cuidar da mente. A cor branca escolhida para
ser tema de campanha representada o quadro em branco, o
papel em branco, o reinicio,a nova etapa no qual escreveremos
ou desenharemos uma nova historia da saúde mental, sem os
tabus e preconceito que a cercam.

Diante do tema e da responsabilidade social que ele re-
presenta, conto com o apoio dos Nobres Parlamentares desta
Assembleia Legislativa na aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Rosangela Donadon - MDB.

mos do Artigo 11 da LC nº 967, de 10 de janeiro de 2018,
resolve:

E X O N E R A R

ALINNE MICHELLE PARADA SAMPAIO, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11,
do Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 02 de
abril de 2018.

Porto Velho, 04 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0790/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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 JORGE GOMES DA SILVA,
matrícula 200162804, para Diretor do Departamento de Ca-
dastro, Informações e Suporte Previdenciário, código DGS-2,
da Superintendência de Recursos Humanos, contar de 23 de
março de 2018.

Porto Velho, 29 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1093/2018-SRH/P/ALE

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

D E S I G N A R

O servidor LUCIANO DE LIMA MARTINS, matrícula nº
200163955, como Gestor do Contrato nº 07/AG/ALE/2018,
conforme Processo Administrativo nº 1791/2017-48, a contar
de 29 de março de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0789/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos 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 AILTON JOSE DA SILVA,
matrícula 200163540, para Gerente de Gestão de Pessoas e
Folha de Pagamento, código DGS-1, da Superintendência de
Recursos Humanos, contar de 23 de março de 2018.

Porto Velho, 29 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0863/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

RESOLUÇÃO Nº 398,
DE 18 DE ABRIL DE 2018.

Altera o Anexo I, da Resolução nº 389, de 15 de dezembro de 2017.

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

Art. 1º. O Anexo I da Resolução nº 389, de 15 de dezembro de 2017, que “Dispões sobre as especialidades e as atribuições dos
cargos de provimento efetivo da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e dá outras providências”, passa a vigorar da
seguinte forma:
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Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 18 de abril de 2018.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO
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AVISO DE LICITAÇÃO FRACASSADA
Pregão Eletrônico nº 011/2018/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo nº 3666/2018-54

A Superintendência de Compras e Licitações - SCL, por meio de sua Pregoeira, designada através do ATO Nº 2250/2017-SRH/P/
ALE, no uso de suas atribuições legais, torna público, para o conhecimento dos interessados que a licitação supracitada tendo
como finalidade o Registro de Preços para eventual e futura AQUISIÇÃO, RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCÊN-
DIO, a pedido da Superintendência de Logística, foi declarada FRACASSADA, em face da desclassificação de todas as propostas,
por descumprimento do disposto no item 3.1.1 do Edital. Os autos encontram-se franqueados aos interessados.

Porto Velho-RO, 19 de abril de 2018.

Lourdes Terezinha Lena
Pregoeira ALE/RO

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

SECRETARIA DE PLANEJAMENTO
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