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10ª SESSÃO SOLENE
PARA ENTREGA DE VOTO DE LOUVOR
PARA O PROGRAMA VOCÊ É SHOW

Em 16 de Abril de 2018

Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 09 horas e 45 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e Senhores bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, após aprovação em plenário de requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Jesuíno Boabaid re-
aliza Sessão Solene de outorga de entrega de Voto de Louvor
aos integrantes do Programa Você é Show.

Convidamos para compor a Mesa Excelentíssimo Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid, proponente desta Sessão Solene;
a Excelentíssima Vereadora Ada Dantas Boabaid, Câmara Mu-
nicipal de Porto Velho; convidamos também a Senhora Ana
Gurgacz, homenageada, Diretora Geral da Rede TV e
idealizadora do Programa “Você é Show”; Senhor Alessandro
Lubiana, homenageado, Diretor Geral do Programa “Você é
Show”.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Invocando a prote-
ção de Deus, em nome do povo rondoniense declaro aberta

esta Sessão Solene que outorga a entrega de Voto de Louvor
aos integrantes do Programa “Você é Show”.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para cantarmos o Hino Céus de Rondônia, com-
posição de Joaquim de Araújo Lima e música do Dr. José de
Melo e Silva.

Aqueles que puderem, por gentileza em pé.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Muito obrigado, podem sentar. Antes das falas iniciais
da palavra de Sua Excelência, o Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, queremos registrar aqui a presença da senhora
Janaína Brito, homenageada a apresentadora do programa e
com permissão de Sua Excelência o Senhor Deputado, convi-
damos também para compor à Mesa a Senhora Janaína Brito,
jornalista e apresentadora. Registramos também a presença
do senhor Denis Carvalho, Diretor Musical do Programa; do
senhor Denilson Pinheiro, Gerente de Produção do programa;
Carine Loureiro, produtora do programa; Thainan Silva, pro-
dutora do programa; senhora Débora Cavalcante, homenage-
ada; Rodolfo Menezes, homenageado; Tammy Von Rondow,
homenageada; Marcelo e o Walisson Viola do programa mu-
sical, homenageado também e vencedores. E antes mesmo
de Sua Excelência falar, nós vamos assistir um vídeo sobre o
programa.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O Denis, podia vir
também compor a Mesa. Denis Carvalho, que ele foi o diretor
musical.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Isso.
Pois não.

(Apresentação do vídeo do Programa Você é Show)

Com a palavra Sua Excelência o Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Em primeiro lugar,
desejar bom dia a todos, é um prazer tê-los aqui conosco.
Registrar a presença da senhora Ana Gurgacz, Diretora Geral
da Rede TV, idealizadora do Programa Você é Show; Alessandro
Lubiana, Diretor Geral do Programa Você é Show; Janaína Brito,
apresentadora e é diretora também, não é do programa, a
Emilli, ela não veio, está em Cuba, a Emilli também foi uma
das coordenadoras e o Denis Carvalho, Diretor Musical do pro-
grama. Então, para nós, o Estado de Rondônia, ver um primei-
ro reality show desta magnitude foi de extrema importância e
até em conversa, tanto com a Ada, a gente falou; a Assembleia
legislativa tem sim o seu papel fundamental de agraciar as
pessoas que levam, que propagam o nome do nosso Estado
de forma positiva. Então, chegou aí uma participação que nós
podemos assistir e ver, inclusive eu tive, eu pessoalmente, eu
apoiei assim nas redes sociais uma grande pessoa que é a
Débora, que eu vi praticamente crescer junto com a mãe dela
e; então são coisas que eu, a Jose, mas assim, foi muito inde-
pendente viu Ana, foi um negócio que ficou marcado, espera-
mos que possa continuar tendo constantemente no Estado pro-
gramas desse tipo. E a gente hoje, a Assembleia Legislativa a
qual nós temos essa outorga, de uma Comenda de entregar
para vocês esse Voto de Louvor. Então, nós tivemos o 1º, 2º,
3º, foi muito, eu também gosto da música sertaneja, então os
dois foram bons também, ficou marcado. Foram três pessoas
que participaram da final que a gente viu que ficou bem acirra-
da e depois despencaram aí com muita votação, estava no
primeiro momento acirrado, e depois foi quase cem mil, eu
acho, foi quase cem mil a diferença, mas, parabéns a todos.
Eu vou passar a palavra agora a Vereadora Ada Dantas, para
fazer uso.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Regis-
trar também agradecer a presença dos Funcionários da Rede
TV.

A SRA. ADA DANTAS – Olá bom dia a todos! Sou Vereadora
Ada Dantas, para quem não me conhece. Bom hoje para mim
é uma honra poder homenagear todos vocês, os talentos que
foram descobertos através desse Programa VOCÊ É SHOW. E
assim parabenizar a Janaina Brito, o Denis, que é o percussor
de tudo isso também na direção musical, e também parabeni-
zar Ana Gurgacz, que foi a grande chave de tudo isso e o
Alexandro Lubiana, que é o diretor hoje do Comercial da Rede
TV, não é isso? Queria entender. Bom gente parabenizar o 1º,
2º, 3º lugar e todos os demais que participaram do programa.
Dizer que hoje porque nós escolhemos o dia 16 de abril? Por-
que é o Dia da Voz, a voz ela é essencial para tudo, para
comunicação, através dela é que nós conseguimos definir se a
pessoa está de bom humor, se está de mal-humorada, através
dela a gente consegue uma serie de outras situações detectar
inclusive impedir um mal maior, porque a gente consegue atra-
vés da voz dar um conselho de amigo, levar o que a gente tem
de melhor, porque a gente transmite o nosso sentimento atra-
vés da voz, e foi isso que vocês conseguiram fazer através
desse programa. Eu acompanhei também o Roldofinho, assim
que ficou conhecido Roldofinho, vários outros, a Marina, não
está aqui e os meninos deram um show, e eu não posso deixar
de falar também da Von Rondow, que eu gostei muito e da
Débora, que eu conheço aí desde criança, parabenizar a mãe
dela a Jose, que já incentivou que a Débora, gente por incrível
que pareça era uma gasguitinha dentro de casa, ela cantava
muito já, então já apresentou os primeiros passos de que po-
deria vir a ser essa grande cantora. E agradecer gente, agra-

decer porque o nosso Estado de Rondônia, carece desse tipo
de ação por parte dos nossos representantes, por parte de
todas as áreas, e quando a Rede TV, ela traz esse incentivo à
cultura, a arte, é um diferencial, então, eu tenho que parabe-
nizar a todos os senhores representantes da Rede TV. E sejam
todos bem-vindos, vai ser uma honra para nós entregarmos
essa Moção de Aplauso, esse Voto de Louvor a todos vocês,
muito obrigado tenham todos um bom dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – E aqui a gente tem
que fazer um registro que as vezes as pessoas não aparecem,
eu perguntei: quem foi o idealizador mesmo disso? E quem foi
mesmo que deu a ideia, foi o Senador Acir, ele que foi, falou, é
tipo assim igual a mim, ele fala, a Ada, eu quero tal coisa Ada,
se vira, vai lá desenrola esse negócio para mim, é assim que
acontece. Então, a gente tem que fazer o registro também do
Senador Acir, que foi quem falou para o pessoal, dona Ana,
esposa, o Lubiana, eu quero um programa dessa espécie, um
Reality Show de música, e ele conseguiu, então, parabenizar
também o Senador Acir, por ter dado essa ideia que para mim
já pegou viu, já pegou.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Convi-
damos a frente Sua Excelência Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, também a Excelentíssima Senhora Vereadora Ada
Dantas Boabaid, para entrega do Voto de Louvor.

Convidamos à senhora Ana Gurgacz, Diretora Geral da
Rede TV/RO e idealizadora do programa para receber o Voto
de Louvor.

(Entrega do Voto de Louvor)

Senhor Alexandro Lubiana, Diretor Geral do Programa.

(Entrega do Voto de Louvor)

Convidamos o Senhor Denis Carvalho, Diretor Musical

(Entrega do Voto de Louvor)

Janaína Brito, apresentadora;

(Entrega do Voto de Louvor)

Sr. Denilson Pinheiro, Gerente de Produção;

(Entrega do Voto de Louvor)

Carine Loureiro, Produtora

(Entrega do Voto de Louvor)

Registramos a presença da Sra. Mara Valverde, do Canta
Mulher.

Thainan Silva, Produtora;

(Entrega do Voto de Louvor)

Finalistas: Débora Cavalcante;

(Entrega do Voto de Louvor)
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Rodolfo Menezes;

(Entrega do Voto de Louvor)

Tammy Von Rondow;

(Entrega do Voto de Louvor)

Vencedores: Marcelo Silva & Walisson Viola;

(Entrega do Voto de Louvor)

Marlo Mariano, Produtor.

(Entrega do Voto de Louvor)

Agora juntem-se todos para uma foto oficial. Convida-
mos a todos a retornarem aos seus lugares para sequencia
desta sessão solene de homenagem, proponente S.Exª Sr.
Deputado Jesuíno Boabaid, Programa Você é Show da Rede
TV/Rondônia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a fala o
Diretor Geral da Rede TV Alessandro Lubiana.

O SR. ALESSANDRO LUBIANA – Bom dia a todos. É com muita
alegria que nós viemos aqui à Assembleia Legislativa para re-
ceber a homenagem da Câmara de Vereadores através da
Vereadora Ada Dantas, a Moção de Aplausos, e o Voto de Lou-
vor do Deputado Jesuíno Boabaid.

Quero cumprimentar os Parlamentares pelo trabalho que
desempenham em Rondônia, pelo apoio a Cultura e pelo Es-
porte, que vai de encontro com o que a Rede TV e o SGC, o
Sistema Gurgacz faz; quero cumprimentar a Dona Ana Gurgacz
a nossa Diretora Geral; em nome dela cumprimentar a Direto-
ria; o Sr. Assis Gurgacz está em Cascavel, provavelmente acom-
panhando porque nós estamos ao vivo pra todo Estado e o
satélite também; cumprimentar o Senador Acir que realmente
foi dele a designação de pensar no Programa na maneira de
homenagear os talentos de Rondônia. E foi isso que a Rede TV
fez, abriu o espaço para a gente encontrar o que já existe em
Rondônia, mas que às vezes não aparece não tem oportunida-
de. Cumprimentar o Denis Carvalho, eu tive a grata satisfação
de o conhecer há pouco tempo, mas faz um belíssimo traba-
lho, Denis, muito obrigado por estar com a gente nas horas
difíceis, não poderia deixar de estar aqui também nas horas de
comemorar, obrigado Denis; a Janaína, em nome da Janaína
cumprimentar todos os nossos colaboradores, muito obrigado
pelo apoio que vocês deram.

Esta homenagem ela ratifica, ela confirma o que vocês,
os finalistas e os 30 participantes que nós mostramos aqui.
Foram 420 inscritos no programa, selecionados 30 e podería-
mos selecionar mais 100 do mesmo nível de vocês. Quando
chegamos à semifinal qualquer um que ganhasse o Programa
estaria entregue em boas mãos. Porque são talentos brilhan-
tes que nós temos. Mas em um programa como este alguém
tem que ganhar e para alguém ganhar outros perdem o título
de primeiro lugar. Mas no caso do ‘Você é Show’ vocês ganha-
ram, todos ganharam. Porque vocês têm hoje um portfólio para
apresentar. Vocês foram vistos no Estado de Rondônia. As pes-
soas e eu, nós vamos trabalhar na Rede TV para que valori-
zem os talentos de Rondônia, que as empresas possam valori-
zar, valorizar os talentos de Rondônia. Nós vamos conversar

com as Feiras Agropecuárias, Deputado e Vereadora, para
que olhem para os talentos de Rondônia. O que vocês fizeram
na Final e na Semifinal são dignos de aplausos que realmente
nos surpreenderam, porque até nós que quando recebemos a
missão do Senador Acir para criar o Programa, para definir as
regras, de estar com a Equipe para conversar, a gente sabia
que tinha talento em Rondônia, não neste nível. A Dupla ven-
cedora, por exemplo, se apresentou no Ratinho em rede naci-
onal do SBT e foi aplaudida. Então é neste nível de música e
de talento que nós temos em Rondônia. E nós queremos mui-
to agradecer a vocês, e esta homenagem não é para nós. Nós
recebemos aqui a honraria com muito carinho e alegria, mas
isso que a gente está fazendo, e eu tenho certeza que a inten-
ção do Deputado Jesuíno é a intenção da Vereadora Ada Dantas
é de ainda mais valorizar. É muito importante a gente vir a
esta Casa de Leis receber uma homenagem. Vocês que saí-
ram de Alto Paraíso, a Tammy de Cacoal, os de Porto Velho.
Nós recebemos inscrições dos 38 municípios de Rondônia, então
isso é para valorizar o trabalho de vocês.

Quero aproveitar também e dizer e agradecer a Direto-
ria através do Presidente do Grupo, que é o seu Assis Gurgacz.
Porque um projeto como este não é fácil, é um projeto caro, é
um projeto audacioso, nunca feito pela televisão regional, lo-
cal. Nós estamos falando de trazer 30 cantores para Porto
Velho, nós estamos falando de investimento de mais de
R$300.000,00 em um programa como este. É um investimen-
to altíssimo. O prêmio para a dupla, o prêmio do carro lá no
valor de R$26.000,00 é a parte menor. Porque existe muito
investimento que a televisão faz, fez e continuará fazendo para
descobrir os talentos de Rondônia.

Então eu quero agradecer ao seu Assis, o Acir Gurgacz,
a Dona Ana. Porque se não fosse o esforço deles nós ao farí-
amos, porque não é fácil fazer, porque nunca ninguém fez. Se
foi feito agora porque alguém colocou a mão na massa para ir
atrás de patrocinadores, para fazer investimentos próprios
como é a marca da Eucatur. A Eucatur sempre transportou os
Times de Futebol em Rondônia antes de o Campeonato ter o
glamour que é hoje. Hoje o Campeonato é patrocinado pela
Caixa Econômica, tem empresas nacionais, mas lá atrás a
Eucatur começou o patrocínio dos times de futebol e continua
até hoje. E é a empresa que transporta todos os Clubes de
Rondônia e continua até hoje, é a empresa que transporta
todos os Clubes de Rondônia, e foi a empresa que transportou
os cantores, os artistas que vieram para Porto Velho também.
Mas não é só isso. Faz muito mais pelo Estado de Rondônia, e
a gente quer agradecer porque a televisão, não só nós, os
nossos concorrentes vivem de patrocinadores de empresas
como a Eucatur, e os patrocinadores do Você é Show que
apoiam a cultura e apoiam o esporte no Estado de Rondônia.
Quero para encerrar, fazer um último agradecimento ao Liomar
dos Santos Carvalho, um dos diretores homenageados, tam-
bém com ele troquei muita informação e me deu muito apoio
para que a gente chegasse a concluir esse projeto do Você é
Show. Muito obrigado, Zita, que chegou no início do Projeto
com a gente também, aos nossos executivos de vendas, de-
partamento comercial e a todos os familiares que compreen-
deram também, os familiares dos cantores, os artistas que
compreenderam o projeto. Gente, vocês foram os primeiros
participantes do primeiro Você é Show, outros Você é Show
virão, portanto, vocês fizeram história.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado, Lubiana.
Agora, com a fala a senhora Ana Gurgacz, Diretora Geral da
Rede TV.
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O SR. ALESSANDRO LUBIANA - Eu gostaria de fazer uma
entrega do troféu, convidar a dona Ana, para fazer entrega de
um troféu do Você é Show, ao Deputado Jesuíno Boabaid e à
Vereadora Ada Dantas, porque eles também são Shows, não é
pessoal? Aproveitar; pode ser lá na frente, aproveitar e agra-
decer enquanto fazem aí a homenagem ao Deputado e à
Vereadora, agradecer o trabalho de vocês como parlamentar
e é muito singela a nossa homenagem à Vereadora.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Pois
não, fique à vontade. A equipe da Rede TV. Sirlene lá para o
outro lado. Então, podem retornar aos seus lugares, por gen-
tileza. Continua com a palavra sua Excelência, o senhor Depu-
tado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora, com a fala,
a senhora Ana Gurgacz, Diretora Geral, idealizadora do Pro-
grama Você é Show.

A SRA. ANA GURGACZ – Bom dia a todos. Eu quero primeira-
mente cumprimentar o Deputado Jesuíno, que tem feito um
brilhante trabalho como Deputado e está prestando esse Voto
de Louvor para essa nossa grande equipe da Rede TV. Eu fico
muito feliz, Deputado, do senhor valorizar o trabalho e as coi-
sas da nossa gente, Obrigado. Quero cumprimentar a Vereadora
Ada também pelo carinho com que ela também está nos ho-
menageando, foi um prazer conhecê-la. E que bom que têm
pessoas que olham para a cultura do nosso Estado, a gente
fica muito feliz. Meu companheiro de trabalho Lubiana, que
temos juntos enfrentado grandes desafios na Rede TV. Não é
fácil você fazer jornalismo e televisão num Estado que ainda é
pequeno e nem sempre a gente consegue apoio da equipe
como nós temos da Rede TV. Então, a gente fica muito feliz,
Lubiana, de ter você junto com a gente. Quero cumprimentar
a Jana como se chama, Janaína, a gente chama de Jana cari-
nhosamente, pela brilhante apresentação do Você é Show, foi
muito bom, audiência maravilhosa, isso nos orgulha muito. O
Denis, que eu tive o prazer de conhecer há pouco tempo, ado-
rei aquela música do roque lá viu, você é show, adorei. Eu
quero um DVD daquela música, eu quero levar para o senhor
Acir, que eu achei muito legal, aquele encerramento foi muito
bacana. Quero cumprimentar os nossos vencedores lá de Alto
Paraíso, Marcelo Silva e o Walisson Viola. Que bom, eu fiquei
muito feliz de ver a imparcialidade, Deputado, com que esse
Programa foi feito. Você vê que nós tivemos finalistas de Alto
Paraíso, Porto Velho, Cacoal, Jaru e Pimenta. Então, você vê
como o nosso Estado ficou bem representado nessa final. Quero
cumprimentar a Deborah Cavalcante, que tive o prazer de co-
nhecer sua mãe, também, na final, uma pessoa maravilhosa;
a Tammy de Cacoal que estava muito bem cotada, não é
Tammy, mas no finalzinho deu uma enroscada, mas torcida de
Cacoal era grande, porque até eu recebi mensagem “olha,
vota em Cacoal”. Eu falei assim: eu não posso votar em nin-
guém, eu sou a única que não posso votar. Rodolfo Menezes
também aqui de Porto Velho, parabéns Rodolfo, e a gente fica
muito feliz de ver que nós temos jovens talentos, bons talentos
no nosso Estado. Quero cumprimentar toda a nossa equipe
que está aqui, da Rede TV, e dizer a vocês que nós nos orgu-
lhamos muito de ter uma equipe, Deputado e Vereadora, que
veste a camisa. Sabe, eu estava lembrando com o Acir, quan-
do a Emilli, que não está aqui, que foi uma das responsáveis
pelo sucesso do Programa também, começou da Rede TV, ela
era assistente de maquiagem, para vocês terem uma ideia,

isso há 13 anos, 12 anos, algum tempo atrás. O Acir falou
“nossa, Ana, quando a gente ia...’ Ela que ajudava lá porque a
gente não tinha maquiador, não tinha essas coisas não. Então
assim, olha o crescimento desta pessoa dentro da Rede TV. E
assim como ela, muitos de vocês também começaram como
auxiliares e hoje são produtores, são repórteres, são apresen-
tadores, grandes cinegrafistas. Aquele pessoal que fica atrás
no suíter também, enfim, eu falo que nós somos uma equipe,
desde aquela senhora querida que faz o nosso cafezinho até o
Lubiana, todos são importantes para nós. E é por isso que a
Rede TV tem sido um sucesso e tem dado certo porque tem
uma equipe comprometida. Mas a gente não pode deixar de
agradecer, Deputado e Vereadora, de ver a importância de
dois grandes políticos aqui de Porto Velho estar valorizando a
nossa cultura. Eu fico muito feliz por essa homenagem. Lógi-
co, a gente fica orgulhosa por ser a empresária que está à
frente, mas essa equipe que faz as coisas acontecerem. E ver
vocês valorizando essa equipe, me orgulha muito, me orgulha
muito porque são eles que fazem a Rede TV, são eles que
tocam a Rede TV. A gente dá o empurrão, como o Lubiana
falou, às vezes o impulso, muitas vezes financeiro, mas quem
faz o sucesso da Rede TV são eles. Então eu fico muito feliz de
ver que têm pessoas que olham para a nossa cultura, que
valorizam os nossos talentos, valorizam os nossos cantores.
Fiquei feliz de ver alguns dos finalistas aqui. Dizer para vocês
que, como o Lubiana falou, o carro foi importante, é um prê-
mio bom, mas o mais importante todos vocês tiveram, que foi
a audiência, que foi a divulgação, que foi poder mostrar a qua-
lidade do trabalho de vocês. Esse foi o maior prêmio, não só
para a Rede TV, mas eu tenho certeza que para vocês tam-
bém, de poder ficar conhecidos no nosso Estado. E nós vamos
trabalhar, como o Lubiana bem falou, nós vamos trabalhar sim
para que os nossos talentos de Rondônia sejam cada vez mais
valorizados. Essa é a nossa missão, é a missão da Rede TV e
agora eu vi que tem dois grandes companheiros aqui que vão
nos ajudar também a estar divulgando, valorizando. Um abra-
ço a todos vocês.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos o senhor Lubiana para também homenagear a senhora
Ana Gurgacz com o troféu do Programa. Convido Sua Excelên-
cia, o senhor Deputado e a senhora Vereadora ficarem de pé
aqui para que nós possamos registrar.

(Entrega de Troféu)

Dona Débora Cavalcante prepare aí para que você pos-
sa também nos prestigiar com uma melodia, uma moda de
viola, digamos assim. Com a permissão de Sua Excelência
Deputado Jesuíno Boabaid, nós convidamos a Deborah Caval-
cante para uma apresentação musical.

A SRA. DEBORAH CAVALCANTE – Vou cantar uma aleatória
aqui, que eu gosto muito.

(Momento da apresentação)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – E ago-
ra, senhoras e senhores a dupla vencedora, Marcelo Silva e
Walisson Viola.

O SR. WALISSON VIOLA – Primeiro a gente quer agradecer
a todos que nos apoiaram aqui. Vamos fazer uma música
Gospel, que a gente teve a oportunidade de fazer no Progra-
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ma, o nosso forte é o Sertanejo, mas também o Gospel faz
parte.

Vamos fazer um trechinho dela então, “Último Julgamen-
to”.

(Momento da apresentação)

Obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Lenilson?

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Pois
não.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu queria também
ouvir os outros que estão aqui, prestigiar também.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Pois
não Excelência.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – A Tammy e o
Rodolfo. Pode vir Tammy cantar uma palhinha.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Ah!
Primeiro ele?  Primeiro ele então. Pois não Excelência.

E logo após quebrando o protocolo e por permissão de
sua Excelência o senhor Deputado Jesuíno, a Janaína Brito vai
falar.

A SRA. TAMMY VON RONDOW – Eu vou cantar para vocês
essa manhã um trecho da música que foi a música que me
colocou dentro do programa que foi minha música de inscri-
ção.

(Momento da apresentação)

Obrigada.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Rodolfo é contigo
agora.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Rodolfo
Menezes.

O SR. RODOLFO MENEZES – Bom gente, bom dia a todo mun-
do primeiro. Vou cantar uma autoral, desculpa qualquer coisa,
eu estou um pouquinho rouco. Vamos lá.

(Momento da Apresentação)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Com
permissão de Sua Excelência o Senhor Deputado Jesuíno, e
quebrando o protocolo, com a palavra Janaína Brito, apresen-
tadora, jornalista, radialista, mestre de Cerimônias.

A SRA. JANAÍNA BRITO – Bom dia com muita alegria, com
muito entusiasmo eu precisava falar, quebrar esse protocolo
aqui, eu precisava, senão não ia ser eu, falar nesse microfone,
primeiramente para agradecer. Primeiramente, antes de tudo
agradecer a direção do programa em nome da nossa querida
Ana e também Lubiana e que vocês levem esse agradecimento
lá para cima, mas agradecer principalmente pela confiança e
quando eu agradeço a confiança eu agradeço a confiança pelo
que a Dona Ana falou aqui agorinha, que a minha colega Emilli

Souza, começou lá retocando maquiagem nos bastidores, e é
por isso que eu gostaria de agradecer, porque eu também tive
uma oportunidade na Rede TV e eu..., olha o nosso Senador
gente aqui, Acir Gurgacz! Bom dia. Tudo bom? Daqui a pouco
deixo você falar também, eu prometo. Já aproveito para agra-
decer, tinha mandado a Dona Ana levar meus agradecimentos
e agradeço agora pessoalmente. Então por quê?  Rede TV
Rondônia foi o lugar onde abriu as portas para mim, eu fui
uma criança da idade da minha filha que está ali hoje com 10
anos que sempre disse para todos que eu trabalharia na tele-
visão. Quando eu era criança imaginava ser atriz. Depois cres-
cendo no Estado de Rondônia escolhi a Comunicação porque
vi que eu podia passar toda minha verdade e a Rede TV
Rondônia foi um lugar onde eu fui convidada para trabalhar e
quando eu fui entrevistada na época pelo Solano, ele me dis-
se assim: “eu estou curioso para saber quem é você, porque
têm 10 currículos seu aqui comigo”. E eu falei: Mas, eu não
trouxe nenhum. Ele falou: “trouxeram para você”. Então ele
falou: “você tem coragem de fazer ao vivo”? Eu falei: eu nun-
ca fiz. Mas, é algo que eu quero tanto na minha vida que
coragem eu tenho. E no outro dia de manhã eu fui fazer ao
vivo no meio da 7 de Setembro, trabalhar no Programa Toda
Manhã, que hoje, inclusive, eu apresentei no lugar da Emilli
Souza. Então, eu só tenho a palavra gratidão pela oportunida-
de de fazer o que eu amo todos os dias. Ontem eu me deparei
numa situação com um profissional que não estava feliz no
trabalho dele e a primeira coisa que eu pensei foi isso. Falei:
graças a Deus eu tenho a oportunidade de trabalhar com o
que eu amo, porque eu acordo todo o dia de bom humor. Tem
gente que acha que é mentira, mas eu vou trabalhar e eu faço
história eu falo: gente bom dia! A pessoa fala: “mentira, que
você acorda assim”? O meu marido está bem ali, ele sabe.
Então, mas é por quê? Porque eu faço o que eu amo e graças
à rede TV que me deu essa oportunidade e que mais do que
isso eu comecei no Jornalismo, me especializei lá dentro, fui
crescendo, fui para o Shop TV, para um canal de vendas e
agora eu tive a oportunidade de está ali como âncora de um
Programa de Música, porque assim, eu respeito o Jornalismo,
adoro, mas, eu não gosto de dá notícias ruim, entendeu? Não
gosto. E quando eu pude ter a oportunidade de está ali só
falando de talento, e que talentos. Gente, quando chegaram
as 420 inscrições a gente fez assim: (espanto). Porque a gen-
te esperava 100 no máximo, eram 420. Nós passamos três
dias, o dia inteiro ouvindo eles e assim, apavorados, porque a
gente falou: como é que faz?  Eram 420 pessoas, 300 eram
bons. Então assim, foi surpreendente Você é Show em todos
os aspectos. Por ser primeiro, por ser pioneiro, por a gente
não ter ideia de como é que fazia, mas a gente fez. A gente
colocou a cara à tapa de todos os profissionais da direção até
o câmera que não sabia exatamente qual era o enquadramento,
a gente foi aprendendo. No início a gente teve ali as críticas e
o que é que a gente fez com elas?  A gente pegou todinhas,
aprendeu e devolveu na segunda semana um programa bom.
Eu tenho muito orgulho disso e eu precisava vir aqui falar isso,
porque a gente tem pessoas ali que não vão lá debater críti-
cas.  Falar:  “não, vocês não podem falar da Reder TV não”.
Não.  Muito obrigada. Muito obrigada pela dica, pelo apoio,
nós vamos melhorar. E eu falei isso no facebook no dia em
que eu ouvi a crítica eu falei assim: “só erra quem faz”. Quem
está lá na sua casa planejando, sonhando, mas não coloca
em prática, não acerta. Então só erra quem faz. Parabéns a
Rede TV por ter feito e fez bem feito e eu estou muito orgu-
lhosa de está ali. Eu tive a oportunidade de conhecer 30 talen-
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tos, posso repetir tudo o que eu repeti todas às vezes? Eu sou
fã de cada um. Não tinha como gente, eles subiam no palco eu
arrepiava e falava: e agora? A gente teve jurados ali, dois, que
eu também quero agradecer aqui, ouviu Lubiana, os jurados,
dois que estavam sempre conosco Marcelo Yamazaki e o nos-
so querido Ozéas Araújo das Faculdades – FIMCA, eles foram
os que acompanharam todos os talentos, outros dois eram
artísticos, também técnicos, mas a gente ia renovando para
ter também ideias diferentes. Tivemos um público maravilho-
so que ágora está assistindo a gente pelo facebook que no
final foram mais de um 1.300.000 mil votos, palmas para esse
público gente; é muita coisa, era inimaginável eu tenho certe-
za que o Lubiana não imaginava que a gente alcançaria esses
tantos de votos na internet. Então, assim, isso colocou a Rede
TV num nível, com certeza muito grande e o que a gente tem
que fazer agora é continuar. E mais uma vez, quem faz, faz
bem feito e quem continua faz melhor ainda e a gente quer o
apoio de vocês para continuar fazendo tudo isso. Quero agra-
decer também a presença do Franklin que está aqui, ele que é
técnico de som, áudio, enfim, estava lá com a gente dando
todo o suporte, foi uma das pessoas que veio para o projeto
para agregar, para trazer toda sua sabedoria, eu vou contar, tá
Franklin. Um dia a gente estava lá, eu estava segurando o
microfone, eu tenho um vício, seguro o microfone assim, não
saia voz; o Franklin veio de lá chamar minha atenção e falar:
Janaína, é assim. Ele falou, me chamou, abriu o microfone na
minha frente, explicou como o microfone funcionava e aí eu
entendi porque que eu tinha que fazer isso. Então, isso é pro-
fissional, não é a pessoa que manda, é a pessoa que ensina,
isso eu aprendo todos os dias com vocês. Muito obrigada Rede
TV, Você é show.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Registrar agora a
presença do Senador Acir Gurgacz e o nosso companheiro aqui
de Parlamento, o Deputado Airton que agora já vai falar, o seu
tempo é agora.

O SR. AIRTON GURGACZ – Bom dia Presidente Jesuíno
Boabaid. Quero saudar aqui também a nossa Vereadora Se-
nhora Ada Dantas Boabaid; a Diretora Geral da Rede TV,
idealizadora do Programa Você é Show, Ana Gurgacz;
Alessandro Lubiana; a Janaína Brito, parabéns Janaína; ao Denis
e ao Senador Acir Gurgacz, fazer uma saudação. Saudar aqui
os funcionários da Casa, da Assembleia Legislativa, a todos; o
pessoal que está aqui da Rede TV também que vieram acom-
panhar essa bela homenagem do Programa Você é Show e
também o pessoal que está na plateia. Parabenizar Vossa Ex-
celência Deputado Jesuíno e a Vereadora a Ada Dantas, por
esse grande trabalho e reconhecimento desse show. Eu assis-
tir várias vezes lá no interior, que a gente mora no interior,
apresentação, são talentos descobertos e muitos importantes
para o nosso Estado. Nós não temos diferenças de pessoas do
Sul, nós podemos ser menos ou mais, mas temos capacidade
de igualar os nossos, as pessoas que conseguem sucesso tam-
bém lá fora do nosso Estado de Rondônia. Então, nós não po-
demos nós nos menosprezar, porque nós somos talvez, por-
que moramos em Rondônia, não, nós temos a mesma capaci-
dade de conseguir ter destaque em nível nacional também atra-
vés de ser rondoniense, porque não há diferença entre ser
humano, a não ser talvez um trabalho diferente, uma qualida-
de de trabalhos lá que possam, talvez até ter destaque, talvez
nós por sermos pequenos, um Estado que tem 1.800.000 mil
habitantes, talvez não tenhamos essa condição de chegar, mas
nós temos talentos aqui em Rondônia. Eu sempre falo muito

no esporte, no esporte, as nossas crianças que estão se des-
tacando no esporte, podem ser um jogador como o Neymar,
porque nós somos iguais; o treinamento talvez seja melhor lá,
as coisas, as condições são melhores, favoráveis, tenham mais
facilidade. Mas, nós temos, nós somos iguais, nós não temos
diferenças. Por isso, eu quero parabenizar a Janaína; a Ana,
idealizadora desse grande evento. Ana, parabéns, a gente sabe
da visão que você tem, futurista e também de momento pre-
sente, de fazer um grande trabalho a frente da Rede TV, na
direção e os seus colaboradores, junto com o Lubiana, todos
os colaboradores, colegas aqui da Rede TV; olha, também se
não tem vocês para estarem lá ajudando e tal, não tem jeito.
Mas, olha, foi um sucesso, a gente assistiu no interior, acom-
panhávamos sempre que podíamos não estando aqui na capi-
tal, mas em Ji-Paraná a gente assistia. Então, vimos que foi
um grande trabalho. Mais uma vez Deputado Jesuíno, Vereadora
Ada, parabéns; parabéns Ana; parabéns a todo o grupo, a
todos os colaboradores da Rede TV, pelo grande sucesso que
alcançou “Você é Show”, parabéns Janaína, um grande abra-
ço, bom dia.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a fala
o Senador Acir Gurgacz.

O SR. ACIR GURGACZ – Bom dia a todos aqui presentes, se-
nhoras e senhores; o nosso amigo Deputado Jesuíno, propo-
nente desta Sessão Solene de homenagem; também a senho-
ra Vereadora Ada Dantas, vereadora da nossa capital Porto
Velho; minha saudação a minha esposa Ana Maria; ao
Alessandro Lubiana; a Janaína, apresentadora do programa
Você é Show; ao Denis, Diretor Musical do programa Você é
Show. Eu tenho colocado sempre da importância da imprensa
na vida de todos nós. A via de nós políticos, de nós empresári-
os, de nós rondonienses, nós brasileiros, a imprensa tem um
papel fundamental na vida de todos nós. E a Rede TV, tem
feito um papel, um trabalho importantíssimo na informação
através de programas jornalísticos, programas de conhecimen-
tos e agora com esse Programa Você é Show. Mas o que faz a
diferença do sucesso é levar a verdade através da imparciali-
dade, esse trabalho sério, esse trabalho correto com total im-
parcialidade é que faz a diferença e que fez o sucesso desse
vamos dizer assim Programa Você é Show. Então, eu quero
cumprimentar a todos que participaram desse programa, nós
temos aqui alguns nomes, nosso Marcelo Silva, e Walisson
Viola, é isso? Walisson Viola, que foi a dupla vencedora da
primeira etapa, que eu já pedi para que toda a equipe já co-
mece a trabalhar na segunda etapa no Rondônia Você é Show,
isso é importante, uma atividade como essa deu visibilidade
maior à capacidade de todos vocês, da Debora também, De-
bora Cavalcante, da Tammy, de Cacoal, do Rodolfo Menezes,
de Porto Velho. Então, a função desse programa é dar visibili-
dade para que vocês possam mostrar não só ao Estado de
Rondônia, mas ao Brasil a capacidade de vocês, e o sucesso
de vocês é o sucesso da Rede TV, é o sucesso do nosso Esta-
do, é o sucesso dos municípios de vocês. E olha que bacana,
foram um milhão e trezentas mil pessoas que votaram, levan-
do em conta Deputado Jesuíno, que nós temos um milhão e
setecentos mil habitantes, não é Deputado Airton? No Estado
de Rondônia, um milhão e trezentas mil pessoas participaram
desta etapa de Você é Show. Então, eu desejo sucesso a toda
a equipe técnica da Rede TV, desde o Lubiana, a Janaina, aos
câmeras também, a toda equipe, é um conjunto não é só quem
está à frente das câmeras, não é Janaina? Se não for o suces-
so, o profissionalismo do câmera, por exemplo, nós não tería-
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mos alcançado esse sucesso. E desejo também aos participan-
tes um grande sucesso na sua carreira artística, eu entendo
que vocês passaram a ser muito mais importantes depois des-
se programa. Quero que vocês continuem todos esses traba-
lhos para que nós possamos mostrar ao Brasil que aqui em
Rondônia nós temos grandes profissionais, grandes artistas,
artistas que nos orgulham a cada dia, a cada apresentação,
orgulha o nosso Estado, orgulham os nossos Municípios, orgu-
lham os seus segmentos e é essa a grande função da comuni-
cação, mostrar ao Estado e ao Brasil, que Rondônia, tem gran-
des profissionais. Muito obrigado a todos e até a próxima se
Deus quiser.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Depois eu quero
que o João; fazer uma entrega depois para o João e para Emilli,
do Gabinete. Fica registrado também a presença de todos, e
os jurados também que eu acredito que é importante, os jura-
dos que tiveram pelo menos no último, que fizeram a última
apresentação, não é? Foram fixos? Yamazaki, então depois você
me dá o nome deles, está bom?

No mais gente, eu queria agradecer e parabenizar nova-
mente a todos que tiveram presente, ao Senador aqui que foi,
ninguém sabia que ele vinha, nem o Deputado Airton, eu ia
falar por último, Deputado Airton, também é um grande ho-
mem aqui também, um grande Deputado, que tem um atuação
diferenciada viu Deputado Airton, eu tenho muito respeito pelo
senhor, não somente pela sua postura, não somete pela pes-
soa que o senhor é, eu tenho muito apreço e respeito, os de-
mais também a gente tem boa relação, a gente tem bom con-
tato, a gente sempre deixa bem registrado que essa legislatura
é diferenciada. Quanto à questão do apoio tanto como bem
disse aqui o Senador, a questão da televisão, a mídia, ela é
muito importante para propagar as coisas boas que Rondônia,
tem, não tem só desgraça não, a gente vê aí, infelizmente
quando a imprensa divulga são questões negativas e propaga
de uma forma muito assim ruim para o nosso Estado, às ve-
zes. Mas a gente faz por merecer, ou vocês fazem por mere-
cer, a Rede TV que encabeçou esse projeto, que bem disse a
Dona Ana, também, vai continuar, o Senador também disse
que vai continuar, já afirmou que vai continuar. Esperamos em
breve também que outros talentos possam aí surgir e levar o
nome de Rondônia, para outros rincões aí dessa vida.

Então no mais, agora a gente tem um coquetel, quase
um almoço, 11 horas da manhã. Vamos registrar uma foto com
todos, acho que é importante. Você quer falar? Pode ser.

A SRA. MARA VALVERDE – Bom dia. Sou Mara Valverde,
sou do Canta Mulher. O Canta Mulher tem 26 anos e eu fico
muito feliz, Senador Acir, Ana Gurgacz, Deputado Airton,
Vereadora Ada, Deputado Jesuíno, por fazer este momento com
vocês, com os cantores que inclusive o Canta teve 30 cantoras
e teve duas no Você é Show, que foi a Laís Fernandes que tem
uma voz linda, cantora aqui da nossa cidade e também a Marina
Reis que ficou em 3º lugar. Então eu tenho muito orgulho de
ser desta terra, participei, agradeço Ana, acompanhei você no
final lá, inclusive foi no SESC também que o Canta Mulher foi,
vi em casa esses talentos, torci, a gente fica vibrando para que
nosso Estado, nossa cidade tenha mais investidores que invis-
tam na cultura porque a cultura transforma, ela dá vida e a
música faz muitas pessoas saírem da depressão, eu acredito
muito. Eu sou igual a Janaína, todo dia, Janaína, tenha todo os
problemas eu estou feliz, todos os problemas que tiver eu es-
tou viva, estou feliz e tenho sempre uma música na minha
vida, no meu coração. Então muito obrigada Ana, você me or-

gulha com a cor das mulheres, a cor do equilíbrio. Senador
Acir sucesso para você; Deputado Jesuíno também, a nossa
reforma aí, as lutas sindicais nós temos aqui; o Deputado Air-
ton também na caminhada da mulher que temos este ano;
Vereadora Ada muito obrigada. E vocês cantores cantem, bri-
lhem e valorizem este Estado que precisa mesmo de ter essas
pessoas no nosso espaço de poder onde quer que seja, é nas
feiras agropecuárias, é no Senado, é na Câmara, é nas pra-
ças, na Estrada de Ferro, onde quer que esteja vocês levem a
nossa história, as nossas músicas. E que bom Rodolfo, música
autoral é tudo de bom, acho fundamental, invista em música
autoral porque nós temos muitos cantores maravilhosos que
tem muitas músicas autorais. Então muita luz, muita paz e
Você é Show todos nós. Obrigada.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O Denis quer fa-
zer um registro.

O SR. DENIS CARVALHO – Bom dia a todos. Eu queria fazer
um registro que o trabalho de uma produção musical não é
um trabalho que anda só, e a gente tem uma equipe por trás
dessa produção musical que foi de suma importância para o
projeto que são os músicos Lucas Souza, Mauro que é da
banda Você é Show, o Mila, o Rafael e o Kiko Batera, são as
pessoas que receberam das 30 vozes qual é a música que
eles queriam,, qual o tom que eles queriam tocar a música e
fizeram toda essa cama para que ficasse da melhor forma
apresentado para o público, e quem deu suporte para receber
esses artistas foi o estúdio Onda Amazônica, um dos maiores
estúdios que eu conheço da região Norte. E aproveitar o espa-
ço e eu faço rock em Rondônia, tenho uma banda chamada
Nitro que tenho 3 CDs e 1 DVD, eu faço música há mais de 30
anos, eu tenho 29 anos de polícia, meu colega de profissão
deputado fico muito feliz em saber que partir de você e de sua
esposa uma grande guerreira essa homenagem, essa iniciati-
va. Eu não vi na minha história musical um momento como
este e a gente vive sempre pedindo, vou fazer mais um pedi-
do para os senhores, a nossa vereadora que dê uma olhadi-
nha na Lei 190, lei municipal de grandes eventos do município
que é uma lei que ela emperra que esses talentos façam gran-
des shows em Porto Velho, e ao deputado eu pediria carinho-
samente que é uma coisa que acontece em outros Estados,
principalmente no Nordeste, é que saíram 30 vozes daqui,
saíram os campeões, mas eles precisam da rádio e a rádio do
Estado, isto é falando de Estado por isso que está com o se-
nhor deputado, poderia fazer uma minuta de lei para que as
rádios toquem as músicas regionais autorais.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Vamos estudar
aqui, não é seu Airton, vamos ver essa lei, se tiver em outro
Estado a gente apresenta, não tem problema não, e é aprova-
do com certeza. Eu e o Sr. Airton vamos fazer essa proposta,
a indicação já foi do Denis, então vamos pedir para a nossa
assessoria analisar e a gente apresenta juntos essa proposta
de lei. Eu tenho uma tramitando aqui, mas engloba geral, eu
não sei se a questão de 30% dos contratos deverá ser para o
povo, mas a gente está tramitando mais ou menos essa legis-
lação que foi o Marcelo Bennesby em uma conversa ele falou
sobre a falta de incentivo, realmente é uma falta de incentivo
por parte do Estado mesmo. A gente vê, nós através de emenda
parlamentar temos que ajudar atletas que vão representar o
Estado de Rondônia e levantam a bandeira de Rondônia, mas
não tem nenhum incentivo nem nas passagens, infelizmente,
tem que estar pedindo através de emenda, então os deputa-
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dos sempre estão ajudando, eu sou um que sempre ajudei
nesse aspecto, e quanto a essa legislação se tiver legalidade,
viu Denis, pode ter certeza que nós iremos apresentar e apro-
var rapidamente e quem sabe pediremos o apoio de vocês
estar presente, os artistas, todos os artistas, todos os artistas,
músicos, as pessoas envolvidas vão estar presentes aqui para
dar um quórum aqui razoável para tentar sensibilizar os de-
mais deputados. Eu acredito que vai passar de forma tranquila.

A gente vai fazer o último registro de fotos, mas eu já
vou finalizar, encerrar. E novamente, agradecer a todos; aos
nossos companheiros; aos nossos servidores desta Casa. O
deputado Jesuíno, eu acredito que é um deputado que mais
apresenta proposições, audiência pública, audiência de instru-
ção. E às vezes estes homens e mulheres ficam comigo às 19
horas, 20 horas, e para mim não tem data não. E outra coisa
que eu abomino, quero que fique registrado, eles ficam até
magoados comigo, que é a questão do ponto facultativo, que
eles ficam: ó deputado, porque o senhor vai? Mas é uma ques-
tão minha, pessoal, inclusive a Ada fala: Jesuíno o que é que
tu estás? Não, é porque eu gosto, cara. Eu acho que além de
gostar eu vejo que o Estado o país vive em um caos e este
caos cada momento que nós perdemos que não trabalhamos,
isso emperra demais a nossa economia, tudo, tudo. Então é
uma visão minha do Jesuíno. Quem gosta, gosta, quem não
gosta sabe também que eu tenho um olhar diferenciado para
os trabalhadores. Para mim quem estava sempre conosco tem
que ter um tratamento diferenciado.

E invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene. Convido a todos para um coquetel que será
servido no Salão Nobre desta Assembleia. Obrigado a todos,
vamos tirar foto aqui.

(Encerra-se a presente Sessão Solene às 10h59min)

16ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 11 de Abril de 2018

Presidência do Sr.
MAURÃO DE CARVALHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 13 horas e 45 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon (PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior (PRB), Geraldo da
Rondônia (PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (MDB),
Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da
Fetagro (PT), Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel
(PV), Maurão de Carvalho (MDB),Ribamar Araújo (PR),
Rosângela Donadon (MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença
(MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Marcelino Tenório (PRP).

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal sob a proteção de Deus e em nome do povo

rondoniense declaro aberta a 16ª Sessão Extraordinária da 4ª
Sessão Legislativa da 9ª Legislatura.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda a leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da Ata da Sessão Extraordinária anterior, senhor Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está dis-
pensada a leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua
publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

Solicito ao Senhor Secretário, que proceda a leitura da
matéria a ser apreciada.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 102/16 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 128. Alte-
ra dispositivos da Lei Complementar nº 633, de 13 de setem-
bro de 2011, que “Dispõe sobre a exclusão de áreas da Esta-
ção Ecológica Estadual Serra Três Irmãos, da Área de Prote-
ção Ambiental Rio Madeira, da Floresta Estadual de Rendi-
mento Sustentável do Rio Vermelho – C e da Reserva Extrativista
Jaci-Paraná e destina tais áreas para formação do lago artifici-
al da barragem da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio”, para
conformação do lago artificial da barragem da Usina Hidrelé-
trica de Santo Antônio e otimização da geração do potencial
elétrico.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – O Projeto já
encontra com parecer favorável do eminente Deputado
Marcelino Tenório. Em discussão o parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu quero discutir. Eu vou discutir.
Vamos discutir o parecer...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda para
discutir o parecer Deputado Jesuíno Boabaid.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, solicito que fique
registrado, dentro do consignado nesse Projeto de Lei Com-
plementar 102, que fora na última, tivemos uma Audiência
Pública e ele desrespeitou no caso, o nosso Regimento diz:
“que nas Audiências Públicas debater o assunto deve chegar
todos os autores, todas as pessoas para chegar num denomi-
nador comum e um consenso”.

Eu quero que fique registrado no Projeto de Lei o preju-
ízo ao qual torna, inclusive, para o procedimento demandar de
forma segura dentro do anseio jurídico, dentro que rege as
nossas tramitações legais, eu quero que fique consignado que
Santo Antônio não esteve presente nesse dia que ocorreu da
Audiência Pública. Então, também torna totalmente inválida a
questão desse procedimento, desse rito processual.  Era isso
que eu queria falar também. Dizer também que a recomenda-
ção do Ministério Público tanto do Ministério Público Federal e
Estadual não está sendo cumprido por esta Casa, também o
Projeto está sendo descumprido no que tange a esses proce-
dimentos que foram apontados, a falta dos levantamentos, do
DNIT, a questão dos impactos, o Projeto está sendo aprovado
hoje, se vai ser aprovado, votado sem as devidas
condicionantes, sem as devidas proposituras. Condicionante
essa ao final de todas essas discussões, caso, nós, vamos en-
frentar o Projeto agora com a votação, que fique registrado
dentro do Projeto de Lei esses devidos apontamentos, Presi-
dente.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para discutir senhor Presi-
dente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Fica o re-
gistro aqui do Deputado Jesuíno Boabaid nos Anais da Casa.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente Questão de Ordem?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Luizinho, ainda para discutir o Projeto.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Gostaria também que fosse incluso
que a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia diante
dessa matéria, desse Projeto ela não fez nenhuma análise téc-
nica em nenhum dos pontos apresentado aqui através da reco-
mendação do Ministério Público Federal. Então registra-se que
mais uma vez, registra-se: “que a Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, através das Comissões pertinentes não
analisou tecnicamente nenhum dos pontos apresentados atra-
vés da recomendação aportado a esta Casa pelo Ministério
Público Federal. Obrigado Presidente.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Para discutir senhor Presi-
dente.  Para discutir senhor Presidente?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Ainda em
discussão o parecer do Deputado Marcelino Tenório.

Ah! É o Deputado Lazinho da Fetagro?  Deputado Lazinho,
Vossa Excelência foi favorável, agora está contra?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Por favor, Assessoria.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) - Não. Quem
deu o parecer foi o Marcelino Tenório, ele está falando Lazinho
da Fetagro?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Ah! Está certo. Eu ia pedir
para trazer um comprimido para Vossa Excelência.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não, mas
eu tinha falado que era o Deputado Marcelino Tenório.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Está certo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas eu quero até aproveitar
para justificar que o Deputado Marcelino Tenório ligou agora e
falou para não votar que ele também é contra esse Projeto.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Voto por
telefone não vale não, Deputado Marcelino.

O SR. LAZINHO DA FEETAGRO – Sr. Presidente e quero, eu
me inscrevi para fazer o registro que o deputado |Luizinho
acabou de fazer. Mas acima disso, eu quero parabenizar esta
Casa, quero parabenizar esses pares porque eu estou há três
anos nesta Casa, e esse é um dos Projetos que nós tivemos
independe do resultado a maior responsabilidade com o Esta-
do de Rondônia. Quero aqui parabenizar os prefeitos, as mobi-
lizações ao povo de Jaci, a todos que fizeram, ao MAB, os mo-
radores dos assentamentos que estão sendo prejudicados tudo
enfim, esta Casa, fez a parte dela. Se esta Casa tivesse tido a
mesma responsabilidade que está tendo agora, nós não preci-
saríamos estar aqui, nós não precisaríamos estar e os prefei-

tos estariam cada um em seus municípios com aquilo que o
Deputado Laerte, acabou de falar com muito mais recurso. É
uma pena, é uma pena. Nobre Deputado pegue o microfone,
fala no microfone Deputado Jean. O senhor falou, para eu
ouvir, eu estou ouvindo o que Vossa Excelência está dizendo,
eu vi fazer o discurso aqui realmente isso. Parabenizar esta
Casa que na vez passada não teve a mesma autonomia e a
mesma responsabilidade de fazer. Porque é importante saber
que após isso toda e qualquer atitude tomada dependo do
resultado, nós estamos nos eximindo de qualquer outro pro-
blema, aqui tem os pros e têm os contras, independente no-
vamente do resultado, esse resultado a responsabilidade dis-
so é do Estado de Rondônia, é nossa, é dos prefeitos, é de
tudo. Então, é importante fazer esse debate, mas eu quero
lembrar que no passado não foi feito, a responsabilidade dis-
so é do passado e que recurso para os municípios se tira de
muitos outros lugares, muitos outros lugares, recursos
sequentes, recursos contínuos, não apenas um milhão que
agora os prefeitos saem satisfeitos, daqui a um mês vamos
estar com os mesmos problemas novamente. Parabéns a esta
Casa, obrigado senhor Presidente.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Senhor Presidente, que fique
registrado também no Projeto, que ontem foi à data limite
que nenhum Deputado ou Governo pode aprovar Projeto que
aumente despesa. Temos vedações eleitorais, que esta Casa,
não seja interpretada de uma forma que estamos buscando
benefícios ou benefício direta ou indiretamente para a ques-
tão de voto. Fique registrado também consignado nessa Ses-
são de hoje se há também vedação eleitoral por parte de um
ano eleitoral, que fique registrado também.

O SR. EDSON MARTINS – Para discutir Presidente. Presiden-
te, eu só gostaria de apresentar uma emenda nesse Projeto,
como eu manifestei aqui antes para evitar que as pessoas no
grito, no oba, oba, seja desapropriado, para que as pessoas
tenham pelo menos um tempo e que as usinas fiquem com a
responsabilidade, pelo menos com prazo de três anos, as pes-
soas que forem atingidas e se tornar inviável permanecer na-
quele local, a usina tenha o compromisso de através de um
laudo técnico, que comprovar que essa família está inviabilizada
naquele local, que ela possa ser remanejada e indenizada,
para que ela possa se beneficiar do recurso e assentar em
outra comunidade, em outro local. Então, isso é bom que seja
assegurado no Projeto, se já existe tudo bem, alguém disse
ali que já tem. Mas, é uma preocupação minha, eu quero que
fique registrado e apresentar essa emenda a esse Projeto,
que fique assegurado esse direito das pessoas.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu acato.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Que emenda é essa? Que emen-
da é essa estranha?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Isso já existe.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Porque esse Projeto, se for apro-
vado assim, está indo de contra aquilo que estar sendo apro-
vado. Se o próprio Projeto já diz que seria consignado as de-
cisões plano de mitigação, compensação, indenização, e a gen-
te estar indo de encontro a emenda do Deputado Edson, vai
de encontro aprovação então. A gente não pode aprovar, eles
não cumpriram nada aquilo nada daquilo que foi acordado, ou
aprova sem emenda.
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O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Exatamente.

O SR. JESUÍNO BOABAID - Ou aprova com essa emenda que
a gente traz ou imbróglio aí, vai aprovar com emenda? Não
entendi se for aprovar com emenda vai ter que cobrar tudo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Deputado
Edson, já está previsto no Projeto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Ah! Tá, então sem emenda.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu estou
falando aqui só para o Deputado entender.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vai tirar a emenda?

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não tem emenda.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Ah! Tá.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Acho que
não precisa isso aí não.

O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Não precisa.

O SR. EDSON MARTINS – Já está previsto?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Já está pre-
visto.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu não vi isso no Projeto mais.

O SR. EDSON MARTINS – Eu não vi, não participei da discus-
são no plenarinho com certeza foi amplamente discutido o Pro-
jeto, se já está assegurado esse direito das pessoas, eu poço
retirar a minha emenda.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Está bom
Deputado Edson.

O SR. EDSON MARTINS - Mas eu quero que fique registrada
essa preocupação quanto a esse pedido.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Em discus-
são o parecer do Deputado Marcelino Tenório. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontro e os contrários se
manifestem. Está aprovado o parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Espera, espera, vamos com cal-
ma. Esse Projeto está até agora sendo discutido, vamos colo-
car quem é contra se levante, se manifeste certo.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Vamos dar
um tempo, fiquem de pé.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vamos com calma.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Calma está
tranquilo.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Vamos registrar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Eu vou es-
perar.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Bora quem registra, quem é con-
tra.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Os contras?

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Com 08
votos contra, e os favoráveis?

O SR. JESUÍNO BOABAID – Tem 09 contras.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Levantem
as mãos aí, senão não dá para contar.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Então conte por nome. São 09
deputados, relacione o nome dos deputados contrários, por
gentileza.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Não precisa
não, são 09. Está aprovado, a votação é simbólica, com 09
contra.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Quem são?

O SR. LEBRÃO – A votação é simbólica, está registrado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – São 09 con-
tra e 14 a favor.

Agora em votação em primeira discussão e votação o
Projeto de Lei Complementar 102/2016. Votação nominal, o
painel já está aberto. O Deputado Hermínio quer discutir o
projeto.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde a todos, Presidente
Maurão, cumprimentar todos os deputados. Só para, o Depu-
tado Lazinho lembrou uma coisa aqui muito bem, se todos os
projetos que viessem para esta Casa fossem discutidos e fos-
sem analisados como este projeto no mínimo a gente não po-
dia alegar que não teve discussão e que foi bem debatido o
projeto, esse projeto ficou mais de ano aqui na Casa e o resul-
tado aqui a gente vai respeitar, pelo menos eu vou respeitar se
caso a minha vontade ou o meu posicionamento for minoria.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Deputado Hermínio, registre seu
voto, registre seu voto, registre seu voto, registre seu voto.

O SR. HERMÍNIO COELHO - Mas eu quero que só feche a
votação depois que eu terminar de falar aqui que eu vou votar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Registre
Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Primeiro dizer que em 2011 quan-
do foi autorizada a primeira desafetação desta área toda de
Santo Antônio e Jirau o projeto chegou aqui e foi votado de
forma muito rápida e na época foi 23 a 1, eu fui o único depu-
tado que votei contra na primeira desafetação e na época eu
falava que ali era o momento da gente fazer a união e as
usinas cumprir com Rondônia. Infelizmente, agora não adian-
ta, porque aqui a gente é contra, eu estou sendo contra, mas
qual é a proposta que a gente tem para resolver o problema?
Infelizmente não tem outra alternativa, é você votar contra ou
você votar a favor. Eu espero que esses R$ 30 milhões resolva,
melhore um pouco a situação de Jaci, eu espero, eu espero
que esse R$ 1 milhão que cada município vai pegar invista
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bem para todos os municípios e vamos tocar a vida, o que tiver
errado a gente vai continuar denunciando e fazendo o nosso
papel. Obrigado Presidente, obrigado deputados.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador  - não
- Deputado Aélcio da TV  - não
- Deputado Airton Gurgacz  - não
- Deputado Alex Redano  - sim
- Deputado Anderson do Singeperon  - sim
- Deputado Cleiton Roque  - sim
- Deputado Dr. Neidson  - não
- Deputado Edson Martins  - sim
- Deputado Ezequiel Júnior  - sim
- Deputado Geraldo da Rondônia  - sim
- Deputado Hermínio Coelho  - não
- Deputado Jean Oliveira  - sim
- Deputado Jesuíno Boabaid  - não
- Deputado Laerte Gomes  - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro  - não
- Deputado Lebrão  - sim
- Deputado Leo Moraes  - não
- Deputado Luizinho Goebel  - não
- Deputado Marcelino Tenório  - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho  - sim
- Deputado Ribamar Araújo  - sim
- Deputada Rosângela Donadon  - sim
- Deputado Saulo Moreira  - sim
- Deputado Só Na Bença  - sim

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputado Hermínio. Com 14 votos SIM e 09 NÃO, está aprova-
do em primeira discussão e votação. Vai a segunda.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias, Sr.
Presidente.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a prote-
ção de Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco
Sessão Extraordinária para em seguida com a finalidade de
apreciar em segunda votação essa matéria, Projeto de Lei Com-
plementar 102/2016.

Está encerrada esta sessão.

(Encerra-se esta sessão às 14 horas e 01 minutos).

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º
do artigo 14, do Regimento Interno, promulga o se-
guinte Decreto Legislativo:

Art. 1º Fica suspensa, nos termos do inciso XX do ar-
tigo 29 da Constituição Estadual, a execução da Instrução
Normativa nº 2, de 09 de agosto de 2017, que Estabelece
regras para aprovação das áreas de Reserva Legal no âmbito
do Estado de Rondônia e dá outras providências.

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

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Maurão de Carvalho - MDB
Dep. Alex Redano – PRB

REQUERIMENTO DEPUTADO DR. NEIDSON - PMN – Requer
a Mesa Diretora, que seja solicitado, junto ao Poder Executivo
do Estado de Rondônia e órgãos competentes, cópia do Proje-
to de Energia Elétrica e do Projeto de Instalação de um motor
de energia, nas aldeias do Rio Negro Acaia, Rio Negro Sotério
e Bahia das Onças, todos localizados no município de Guajará
Mirim/RO.

O Deputado que o presente subscreve, requer junto ao
Poder Executivo e órgãos competentes, nos termos do artigo
29, inciso XVIII, artigo 31, § 3º da Constituição Estadual e
artigo 179, inciso II do Regimento Interno, cópia do Projeto de
Energia Elétrica e do Projeto de Instalação de um motor de
energia, nas aldeias do Rio Negro Acaia, Rio Negro Sotério e
Bahia das Onças, todos localizados no município de Guajará
Mirim/RO.

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

Nobres Pares,
Senhores Deputados,
Tem esta proposição a finalidade solicitar a cópia do

Projeto de Energia elétrica e do Projeto de Instalação de um
motor de energia nas aldeias do Rio Negro Acaia, Rio Negro
Sotério e Bahia das Onças, todos localizados no município de
Guajará Mirim/RO. Cabe destacar que o nobre Parlamentar
preocupado com a situação que sofre as famílias indígenas e
pertencentes as aldeias acima em comento, pleiteia junto ao
Governo do Estado cópias do referido Projeto de Energia Elé-
trica e motor  naquelas localidades.

É sabido que são muitas as situações que sofrem as
aldeias, com a falta de energia elétrica, pois as famílias que
ali pertencem encontram muitas dificuldades, principalmente
na época das chuvas torrenciais onde os lagos dificultam a
passagem, haja vista se encontrar vários Igarapés no local.
Afinal levar energia até as aldeias é tarefa quase impossível.

Ademais, nas aldeias se encontram residindo várias fa-
mílias e consequentemente passando por vários problemas
entre eles a falta de uma energia elétrica mais adequada.

Por outro lado, é sabido que a energia é bem necessá-
rio a vida das pessoas e a presente proposição de suma rele-
vância a todos e merecem toda atenção que o caso requer
urgência.

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

DA 9ª LEGISLATURA

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DOS DEPUTADOS
MAURÃO DE CARVALHO - MDB e ALEX REDANO - PRB –
Suspende a execução da instrução normativa nº 2, de 09 de
agosto de 2017, que Estabelece regras para aprovação das
áreas de Reserva Legal no âmbito do Estado de Rondônia e dá
outras providências.

ASSESSORIA DA MESA
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Dada à relevância do pleito, conto com o apoio e apro-
vação dos Nobres Parlamentares.

Plenário das Deliberações, 14 de março de 2018.
Dr. Neidson – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON –
PV – Requer à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, infor-
mações sobre providências a respeito das denúncias realiza-
das pelo SINGEPERON sobre motins e fugas dos apenados do
regime semiaberto da Comarca de Ariquemes.

O Parlamentar que abaixo subscreve, na forma regi-
mental, nos termos do Art. 146, IX, art.  172, art. 173, art.
179, requer à Secretaria de Estado de Justiça – SEJUS, infor-
mações sobre providências a respeito das denúncias realiza-
das pelo SINGEPERON sobre motins e fugas dos apenados do
regime semiaberto da Comarca de Ariquemes.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
De acordo com denúncias recebidas pelo Parlamentar

que a presente subscreve, através do Sindicato dos Agentes
Penitenciários de Rondônia – SINGEPERON, os apenados do
regime semiaberto da Comarca de Ariquemes, que se encon-
tram atualmente confinados na quadra esportiva da antiga
cadeia pública, tem buscado a realização de motins e tentati-
vas de fugas do estabelecimento prisional.

O Centro de Resocialização de Ariquemes tem sofrido
várias tentativas de fugas nos últimos tempos, como por exem-
plo, em 22 de novembro de 2017 onde sete apenados fugiram
em plena madrugada. Segundo informações, os apenados ser-
raram a grade de uma das celas e assim conseguiram acessar
a parte externa da unidade. Eles entraram em uma área de
floresta, que fica próxima a unidade, o que dificultou o traba-
lho de recaptura dos detentos.

A unidade prisional está localizada na zona rural de
Ariquemes e foi inaugurada no dia 27 de julho de 2017. Em
quase quatro meses de funcionamento, esta é a quinta fuga
registrada na nova unidade prisional do município.

Desta feita, requeremos informações a respeito de so-
luções em busca de melhorias para inibir e diminuir as tentati-
vas de fugas e motins realizados pelos apenados do regime
semiaberto da Comarca de Ariquemes.

Por se tratar de um estabelecimento público, o aconte-
cimento destas ocorrências coloca em risco a vida de servido-
res que neste estabelecimento desenvolvem seu serviço, quanto
dos apenados, de seus familiares e da sociedade em geral que
dependem da segurança do estabelecimento.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA – Filia a
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia à União Nacio-
nal dos Legisladores e Legisladores Estaduais – UNALE, bem

como autoriza o repasse de contribuições a esta entidade de
representação de classe.

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

Art. 1º A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
filia-se à União Nacional dos Legisladores e Legislativos Esta-
duais – UNALE, associação civil sem finalidade lucrativa de re-
presentação das Assembleias Legislativas Estaduais, portado-
ra do CNPJ de nº 00.627.992/0001-81.

– A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia ade-
re aos termos, direitos e deveres estatutários da UNALE. Pa-
rágrafo único

Art. 2º  Enquanto perdurar a filiação a que se refere o
artigo 1º, fica a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
autorizada a transferir à UNALE, mensalmente, o montante de
1,5% (um vírgula cinco por cento) sobre o valor alcançado
pela soma dos subsídios de todos os Parlamentares do Poder
Legislativo Estadual, repasse que se fará a título de contribui-
ção ordinária destinada ao custeio e manutenção da UNALE.

§ 1º - A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
cumprirá também com eventuais contribuições à UNALE.

§ 2º - O valor das contribuições extraordinárias citadas
no parágrafo anterior será fixado pela UNALE conforme seu
Estatuto e definido nos projetos, programas, congressos ou
conferências que submeter à faculdade de adesão dos seus
filiados.

Art. 3º As despesas decorrentes da execução desta
Resolução correrão por conta das dotações orçamentárias pró-
prias, suplementadas, se necessário.

Art. 4º  Fica revogada a Resolução nº 74, de 24 de
agosto de 1999.

Art. 5º  Esta Resolução 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,
Tendo em vista o fim da vigência do Termo de Coopera-

ção nº 001/2013, celebrado entre esta Casa e a União Nacio-
nal dos Legisladores e Legislativos Estaduais – UNALE, que tem
como objeto o desenvolvimento de rotinas de trabalho, cur-
sos, treinamentos e pesquisas que visam a maximização de
recursos humanos, físicos e financeiros alocados para o apri-
moramento tecnológico e contribuição para o relacionamento
institucional entre as Casas Legislativas da Federação, e tendo
em vista a necessidade de continuarmos com os referidos ser-
viços, e para isso ser necessário um novo termo de Coopera-
ção, aproveitamos a oportunidade para revogar a Resolução
nº 74, de 24 de agosto de 1999, apenas para nos adequarmos
ao Estatuto da UNALE.

Sendo assim, contamos com o apoio e o voto de Vossas
Excelências.

Plenário das Deliberações, 13 de março de 2018.
Maurão de Carvalho – Presidente
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Edson Martins – 1º Vice-Presidente
Ezequiel Neiva – 2º Vice-Presidente
Lebrão – 1º Secretário
Alex Redano – 2º Secretário
Dr. Neidson – 3º Secretário
Rosângela Donadon – 4ª Secretária

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON –
PV – Requer ao Departamento de Estradas, Rodagens,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, informações quanto
a retomada das obras de pavimentação asfáltica da RO-005
conhecida como Estrada da Penal, nesta Capital.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Interno, requer ao
Departamento de Estradas, Rodagens, Infraestrutura e Servi-
ços Públicos – DER, informações quanto a retomada das obras
de pavimentação asfáltica da RO-005 conhecida como Estrada
da Penal, nesta Capital.

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

Excelentíssimo Senhor Presidente,
Nobres Parlamentares,
Moradores das comunidades da extensão da RO-005,

conhecida como Estrada da Penal, em Porto Velho, procura-
ram o Deputado que a presente subscreve solicitando informa-
ções quanto ao cronograma da retomada das obras de pavi-
mentação asfáltica da via.

A população que necessita utilizar-se da RO-005 para
seu trafego diário, acesso ou mesmo escoamento da produção
espera ansiosamente pela continuação das obras de pavimen-
tação asfáltica, uma benfeitoria pública que pode ser conside-
rada um marco na história da Estrada da Penal.

A obra que em setembro do ano de 2017 chegou a ser
executada contando com mais de 20 maquinários e mais de 40
funcionários é o sonho de todos que se utilizam da Estrada.
Quase que diariamente recebemos ligações e por várias vezes
somos diretamente procurados em nosso Gabinete e questio-
nados quanto ao andamento das obras ou ao menos uma in-
formação quanto ao cronograma de retomada.

Dessa forma, peço o apoio dos Pares para a aprovação
do presente Requerimento e consequente envio ao Governo do
Estado para que informe esta Casa sobre o andamento das
obras, retomada e que possamos ter acesso ao cronograma
do que se pretende fazer para conclusão dos serviços já inici-
ados.

Do exposto, por ser um dever do Estado e pela impor-
tância do tema é que peço apoio dos nobres parlamentares na
aprovação deste requerimento.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

PROJETO DE LEI  DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT -
Institui o “Dia da Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim da
Violência contra as mulheres”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º  Fica instituído o “Dia da Mobilização Estadual
dos Homens pelo Fim da Violência contra as mulheres”, no
Estado de Rondônia a ser celebrado anualmente, em 06 de
dezembro.

Art.  2º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publi-
cação.

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

Senhoras e Senhores Deputados,
Trazemos para apreciação nesta casa de leis o presen-

te projeto de lei que institui o dia 06 de dezembro como o “Dia
de Mobilização Estadual dos Homens pelo fim da Violência
contra Mulheres”.

O projeto tem como objetivo promover a mobilização
dos homens e de toda a sociedade pelo fim da violência con-
tra as mulheres. Além de motivar o reconhecimento da exis-
tência do machismo, busca concretizar ações protagonizadas
pelos homens no enfrentamento a violência doméstica e fami-
liar, além de fortalecer a aplicação da Lei nº 11.340, de 07 de
agosto de 2006 – Lei Maria da Penha.

O “Dia Nacional de Mobilização dos Homens pelo fim da
Violência contra as Mulheres” sancionado sob a Lei nº 11.489/
2007, o Estado de Santa Catarina instituiu no seu calendário
Estadual o “Dia de Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulheres”, pela lei nº 16.488 de 25 de
novembro de 2014, e no Estado do Rio Grande do Sul com a
lei nº 14.701, de 23 de junho de 2015.

A data de 06 de dezembro foi o dia em que o canaden-
se Marc Lepine matou quatorze mulheres e feriu outras dez,
no ano de 1989, numa sala de aula da escola de engenharia
da Universidade de Montreal, Canadá. Antes de atirar contra
as mulheres, mandou que os 48 homens saíssem do recinto.
Deixou uma carta declarando não aprovar a situação em que
se deparava: mulheres cursando Engenharia, uma área tradi-
cionalmente ocupada por homens.

O jovem assassino tinha um pai declaradamente
machista, que apesar de separado de sua mãe, exerceu gran-
de influência sobre a tomada de decisão do filho. Esse massa-
cre mobilizou a opinião pública mundial, gerando amplo deba-
te e dando origem a “Campanha do Laço Branco”, eleito como
símbolo da luta dos homens pelo fim da violência de gênero.

Desta forma, trata-se de uma data simbólica como o
“Dia Estadual de Mobilização Estadual dos Homens pelo Fim
da Violência contra as Mulheres”. E estimulará para que haja
no nosso Estado ações de enfrentamento à violência contra as
mulheres, também protagonizadas pelos homens.

Por essas razões, contamos com o apoio dos nobres
pares para aprovação de nosso projeto de lei.

Plenário das Deliberações, 20 de março de 2018.
Dep. Airton Gurgacz –  PDT
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PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO LÉO MORAES –
PTB -  Institui no Calendário Oficial de Eventos do Estado de
Rondônia, os Jogos Universitários Rondoniense – JUR e dá ou-
tras providências”.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art.1º Ficam instituídos, no calendário Oficial de Even-
tos do Estado de Rondônia, os Jogos Universitários Rondoniense
– JUR, a serem realizados anualmente entre os meses de maio
e junho.

Art. 2º  Os jogos Universitários Rondoniense – JUR tem
por finalidade o incremento e o desenvolvimento do desporto
universitário, a interação e integração esportiva entre jovens
estudantes das instituições públicas e privadas do Estado, o
intercambio esportivo entre os municípios, bem como a for-
mação de atletas e de equipes de alto nível para representar o
Estado de Rondônia no cenário nacional, em especial nos Jo-
gos Universitários Brasileiros.

Art. 3º Incube as Ligas das Atléticas das Instituições de
Ensino Superior Públicas e Privadas, com a participação da
Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, con-
forme disposto em regulamento promover a organização e
execução anual dos jogos Universitários Rondoniense – JUR.

Art. 4º  Fica o Poder Executivo autorizado a suportar
as despesas decorrentes da presente Lei, com recursos pró-
prios e outros, conforme dotação orçamentária da Superin-
tendência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL.

Art. 5º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Excelsior Parlamento,
O objetivo desse Projeto de Lei é de proporcionar espa-

ço privilegiado de discussão e elaboração de atividades que
aprofundem o entendimento dos direitos e deveres os cida-
dãos expressos na Constituição Federal do Brasil, envolvendo
comunidade de alunos, pais e professores das instituições de
ensino superior públicas e privadas. Estamos vivendo um mo-
mento de transformação da sociedade, onde a população tem
se manifestado ativamente, tanto através das redes sociais,
como em movimento de rua acerca das necessidades em se
promover a dimensão educativa que possibilite a conscientização
dos direitos humanos, uma vez que a educação para a cidada-
nia constitui uma das dimensões fundamentais para a efetivação
dos direitos. Nesse sentido, a concepção de cidadania esta re-
lacionada ao conceito de justiça social, na qual é muito comum
a identificação do bem-estar da população e da igualdade so-
cial.

Comprovadamente a prática esportiva contribui funda-
mentalmente para o bem-estar físico e psíquico, ninguém mais
que o universitário depende tanto de seu rendimento psíquico
intelectual.

Os jogos contribuirão significativamente para a interação,
turismo, economia, etc, vez que promoverá o deslocamento
de estudante de suas cidades para a cidade sede do evento,

mobilizando vários segmentos imprescindíveis para o sábio de-
senvolvimento dos frutos profissionais.

Diante do exposto, conto com o apoio dos Nobres Pares
na aprovação da presente matéria.

Plenário das Deliberações, 19 de março de 2018.
Dep. Léo Moraes – PTB

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO LÉO MORAES –
PDT -  Dispõe sobre o ensino da Linguagem Brasileira de Si-
nais – LIBRAS, no ensino médio da Rede Pública de Ensino do
Estado de Rondônia.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art. 1º Fica instituída, como disciplina optativa a Lin-
guagem Brasileira de Sinais – LIBRAS, a todos os alunos regu-
larmente matriculados no ensino médio da Rede Pública de
Ensino do Estado de Rondônia.

Parágrafo único – Entende-se como língua Brasileira
de Sinais – LIBRAS a linguagem de sinais reconhecida por lei
como meio de comunicação e expressão de comunidades de
surdos do Brasil.

Art. 2º As despesas decorrentes da execução desta Lei
correrão por conta das dotações orçamentárias próprias.

Art. 3º  O Governo do Estado de Rondônia regulamen-
tará esta Lei.

Art. 4º  Esta Lei entra em vigor na data de sua publica-
ção.

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

Excelsior Parlamento,
O presente projeto, visa garantir o ensino de LIBRAS no

ensino médio da Rede Estadual de ensino do Estado de
Rondônia, com finalidade de promover a interação e inclusão
social entre as pessoas com deficiência sensorial auditiva e as
demais.

Antigamente os surdos tinham pouca ou nenhuma opor-
tunidade de ensino, muitas vezes eram obrigados a utilizar os
métodos oralista como meio de comunicação e aprendizado,
sendo que este prevê o uso exclusivo da língua oral.

Em 1857, D. Pedro II convidou o professor francês Eduard
Huet para fundar a primeira escola para surdos no Brasil, so-
mente para meninos. Mais tarde esta escola transformou –se
no atual Instituto Nacional de Educação de Surdos (INES),
mantido pelo governo federal, que atende  crianças, jovens e
adultos surdos, de ambos os sexos.

A partir dessa escola, foi elaborada a LIBRAS, que se
tornou a forma que os surdos utilizam para se comunicar, cuja
é caracterizada pelo seu aspecto viso-gestual, sendo de gran-
de importância o contato visual.

Em nosso país a Língua Brasileira de Sinais foi reconhe-
cida oficialmente, pela Lei nº 10.436 de 24 de abril de 2002, e
a partir desta foi possível realizar, em âmbito nacional, discus-
sões relacionadas à necessidade de respeito à particularidade
linguística da comunidade surda e o movimento de integração
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social dos indivíduos que apresentam deficiência para que es-
tes se integrem nos ambientes escolares.

Muito se fala na inclusão das pessoas surdas em ambi-
entes escolares, onde, por intermédio de tradutor e interprete
é possibilitada a comunicação das pessoas surdas e pessoas
ouvintes.

Porém, acreditamos que precisamos avançar com a in-
clusão e interação, pois, a inclusão é um movimento bilateral,
onde ambos, precisam se adaptar um ao outro.

Vivemos na era da inclusão, onde as pessoas com defi-
ciência necessitam se preparar para assumir funções na soci-
edade e os ambientes sociais, por sua vez, precisam se adap-
tar para incluir, de fato, estes indivíduos.

Para tanto, o ensino de LIBRAS nas escolas vem com
intuito de proporcionar maior autonomia aos ouvintes e surdos
de se comunicarem sem a presença de tradutor/interprete de
LIBRAS. Esta limitação comunicativa pode ser superada a par-
tir da utilização de recursos que instiguem o ensino de LIBRAS
nas escolas e gere consciência da importância da aprendiza-
gem desta língua na nossa sociedade.

Contudo, esperamos em vista da importância da iniciati-
va, receber o apoio dos ilustres colegas Deputados, indispen-
sável à sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 09 de março de 2018.
Dep. Léo Moraes – PTB

ATO Nº1049/2018-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 ADRIANO DA SILVA
FREIRE, matrícula 200164114, para Chefe de Divisão de De-
senvolvimento, código – DGS-3, e relotar no Departamento de
Infraestrutura e Suporte Operacional, contar de 02 de abril de
2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1022/2018-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 da servidora AGATHA TOLEDO VEIGA
DE ALMEIDA, matrícula 200164324, para Assistente Técni-
co, código AST-29, e relotar no Gabinete do Corregedor, da
Corregedoria Administrativa, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1090/2018-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

A referência Cargo em Comissão do servidor AHMED ALI
DAHAS FILHO, matrícula 200164103, Assessor Técnico, para
código AT-26, do Departamento Médico, contar de 02 de abril
de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0792/2018-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão dos Servidores relacio-
nados, para o código DGS-6, do Gabinete do Corregedor, da
Corregedoria Administrativa, a contar de 23 de março de 2018.

Nome Matrícula
ABDON JACOB ATALLAH NETO 100003575
MAURICIO COELHO LARA 100002957
JOAO LENES DOS SANTOS 100008624
OSMAR VILHENA DE AMORIM 100009804

Porto Velho, 29 de março de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
Secretário Geral Adjunto
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ATO Nº0829/2018-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 da servidora ALECSANDRA SOUZA
LIMA, matrícula 200161740, para Assessor Técnico, código
AT-19, e relotar na Divisão de Recepção, do Departamento de
Cerimonial, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 02  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0999/2018-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão dos Servidores relacionados, para
Membros da Comissão Permanente de Licitação, código  DGS-
3, e relotar no   Departamento de Compras,  da Superinten-
dência de Compras e Licitação,  a contar  de 02 de abril de
2018.

Nome Matrícula
ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA 200161087
JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA 200162500
PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA 200161867

Porto Velho, 16 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0808/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
de Cerimonial, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
ALINE INACIO DO NASCIMENTO 200161592
VIVIANE PEREIRA DE MELLO BELEZA 200161745
LEANDRO FERREIRA DA ROCHA 200164185

ANA PAULA DE SOUZA SILVA 200161735
FREDSON TEIXEIRA PEREIRA 200161737

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1050/2018-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

A referência Cargo em Comissão do servidor ALISSON
MIQUEIAS ARAUJO MAGALHAES, matrícula 200161510,
Assessor Técnico, código AT-23, da Divisão de Transporte, do
Departamento de Almoxarifado e Patrimônio, contar de 02 de
abril de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1092/2018-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 da servidora ANA LISE CAMPOS RO-
CHA, matrícula 200161916, para Assistente Técnico, e relotar
na Divisão de Secretaria Escolar, da Diretoria Pedagógica, con-
tar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1005/2018-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 da servidora ANA CELIA RODRIGUES
DA SILVA, matrícula 200162092, para Assessor Técnico, códi-
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go AT-18, e relotar na Divisão de Redes Sociais, do Departa-
mento de Comunicação Social, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 16  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0801/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
Médico, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
ANA LUCIA DE PAULA 200162273
FERNANDO CARLOS ARAUJO GOMES 200161763
VANDERLEI PAIVA BATISTA 200161805

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0920/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete do Se-
cretário Administrativo, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
ANDRE FERREIRA PAIS 200163956
HERMANS ASSUNÇÃO GODINHO 200163964

Porto Velho, 09 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0815/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
de Comunicação Social, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
ANDREIA ALVES DA SILVA 200164452
OSIAS LABAJOS GARATE 200163585

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0813/2018-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

A lotação da servidora BRUNA BARCELOS FERNANDES, ma-
tricula 200164293, Assistente Técnico, para Divisão de Publi-
cações e Anais, do Departamento Legislativo, contar de 02 de
abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1058/2018-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

A lotação da servidora BRUNA THAIS VIEIRA DE MENEZES,
matrícula 200164181, Assistente Técnico, para a Chefia de
Gabinete, da Secretaria Geral, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1057/2018-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:
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A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor CALIL MACHADO
SANTANA, matrícula 100008062, para Diretor do Departamento
de Gestão Orçamentária, Financeira e Patrimônio, código DGS-
2, da Controladoria Geral, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0812/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de Lín-
guas Estrangeiras e Especiais, do Departamento de Cerimoni-
al, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
CAMILA CARDOSO DA SILVA 200161744
FRANCINELLE FELIX BELO DE SOUZA 200162279
ROBERTA FRANCISCA M. DE  CASTRO 200164230
SUELEN NOGUEIRA PINTO DE C. MARINHO 200164119
TEREZINHA COSTA DE BRITO MIRANDA 200160501

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
    PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0931/2018-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 da servidora CAMILA CAVALHEIRO
AMORA, matrícula 200163704, para Secretária de Apoio, có-
digo DGS-9, e relotar no Departamento de Cerimonial, contar
de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 09  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1043/2018-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 da servidora CARLA MAIZA SILVA DE
FRANÇA, matrícula 200164451, para Chefe de Divisão de Aná-
lise de Termo de Referência, código DGS-3, e relotar no De-
partamento de Compras, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0854/2018-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 CARLOS FRANÇA
RODRIGUES, matrícula 200163274, para Assessor Técnico,
código AT-21, e relotar na Divisão de Qualidade da Gestão, do
Departamento de Modernização da Gestão, contar de 02 de
abril de 2018.

Porto Velho, 03  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0814/2018-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

A lotação da servidora CAROLINE ARAUJO FERREIRA, ma-
trícula 200164292, Assessor Técnico, para Divisão de Publica-
ções e Anais, do Departamento Legislativo, contar de 02 de
abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL
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ATO Nº0819/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
de Almoxarifado e  Patrimônio, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
CLAUDIA BARBOSA DA SILVA 200162173
UANDERSON SILVA DA CRUZ 200164286
TEREZINHA APARECIDA DOS REIS LIMA 200162784

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1062/2018-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:

N O M E A R

DEBORA FEITOSA DA COSTA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-18, no
Departamento de Planejamento e Acompanhamento Orçamen-
tário, a contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0799/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
de Policia Legislativa, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
DIRCEU ROBERTO ROHSLER 200161714
EDERJONES SOARES DE SOUZA 200161715

JUDSON TEIXEIRA PAES DE ARAUJO 200161862
JIVALDO AGRIPINO BRITO 200161719
JORGE ANTONIO BRITO JOHANN 200161030
PAULO SERGIO MOURA DE ARAUJO 200161727

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0816/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de Jor-
nalismo, do Departamento de Comunicação Social, a contar
de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
DOMINGOS LIMA TAVARES FILHO 200162818
RUBSON LUIZ ALMEIDA DUARTE 200163453

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0817/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de Pu-
blicidade e Propaganda, do Departamento de Comunicação
Social, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
ELAINE REGINA PEREIRA MAIA 200164220
ELIEZER PEREIRA NUNES 200162285

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0810/2018-SRH/P/ALE

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



24 DE ABRIL DE 2018Nº 70 1117Pág.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

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

A L T E R A R

A lotação do servidor ELISMAN DE SOUZA NECKEL, matrícula
200161593, Assessor Técnico, para a Divisão de Recepção, do
Departamento de Cerimonial, a contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0811/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de Even-
tos e Agendas, do Departamento de Cerimonial, a contar de
02 de abril de 2018.

Nome Matricula
EUZANGELA T. LIMA CARVALHO 200163052
JIGLEANE CASTRO TORRES 200161576
JOSJANE MICHELA ARAUJO BARBOSA 200161743
PAOLA LINS SOUZA DOS SANTOS 200161729
NILDA SOUZA CAMPOS SANTOS 200163842

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0997/2018-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 EVERTON JOSE DOS SAN-
TOS FILHO, para Presidente da Comissão Permanente de Pre-
gão, código DGS-2, e relotar no Departamento de Compras,
da Superintendência de Compras e Licitação, a contar de 02
de abril de 2018.

Porto Velho, 16 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0821/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de
Almoxarifado, do Departamento de Almoxarifado  e  Patrimônio,
a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
HUELITON GRANTES DA SILVA 200163592
MARIA INES PEREIRA DE ARAUJO 200161654

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0998/2018-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 da servidora LOURDES TEREZINHA
LENA, matrícula 100007543, para Presidente da Comissão
Permanente de Licitação, código DGS-2, e relotar no Departa-
mento de Compras, da Superintendência de Compras e Licita-
ção contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 16  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

E R R A T A

No Diário Oficial da Assembléia Legislativa nº 38, publicado no
dia 08 de março de 2018, promovendo a seguinte alteração no
ATO Nº618/2018-SRH/P/ALE, da nomeação do servidor Milton
Dobbler.

ONDE SE LÊ:

ATO Nº 0618

LEIA-SE:

ATO Nº 0617

Porto Velho-RO, 28 de março de 2018.

CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA
Superintendente - SRH/ALE/RO
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ATO Nº0904/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para o Gabinete da 1ª
Vice Presidência – Deputado Edson Martins, a contar de 02 de
abril de 2018.

Nome Matricula
OZIANE DE MAGALHAES O.  VAILANTE 200163819
VANILDO PEREIRA DE OLIVEIRA 200164440

Porto Velho, 06 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0844/2018-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 da servidora ROBERTA CRISTINA
BONANZINI CASTELO BRANCO, matrícula 200160415, para
Assessor Técnico, código AT-19, e relotar na Divisão de Mo-
dernização Gerencial, do Departamento de Modernização da
Gestão, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 03  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0836/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de
Memorial, do  Departamento de Cerimonial, a contar de 02 de
abril de 2018.

Nome Matricula
USSERLANDIA VIEIRA SARAIVA 200161078
TEREZINHA BLANCO 200161884
VIVIANE DA SILVA ANDRADE 200161746

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1020/2018-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

A lotação da servidora VANDERLEIA MAIA DE JESUS SIL-
VA, matrícula 200161522, Assistente Técnico, para Divisão
de Serviços Gerais, do Departamento de Almoxarifado e
Patrimônio, contar de 02 de abril de 2018.

Porto Velho, 17 de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0804/2018-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 VICENTE DE SOUZA
MAIRINK, matrícula 200161031, Assessor Técnico, e relotar
na Divisão de Proteção, Policiamento e Monitoramento, do De-
partamento de Policia Legislativo, contar de 02 de abril de
2018.

Porto Velho, 02  de abril de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº0805/2018-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

A lotação dos servidores relacionados, para a Divisão de In-
vestigação, Informação e Controle Operacional, do Departa-
mento de Policia Legislativa, a contar de 02 de abril de 2018.

Nome Matricula
WISTON FOREST BLANCO 200161730
MARISVALDO JOSE DA SILVA 200161010

Porto Velho, 02 de abril  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
  PRESIDENTE                      SECRETÁRIO GERAL
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