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24ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 08 de Maio de 2018

Presidência dos Srs.
EZEQUIEL JUNIOR - 1º Vice-Presidente

JESUÍNO BOABAID - Deputado

Secretariado pelo Sr.
ALEX REDANO - 2º Secretario

(Às 18 horas e 13 minutos é aberto a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Alex Redano
(PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson do Singeperon (PV),
Cleiton Roque (PSB), Edson Martins (MDB), Ezequiel Júnior
(PRB), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte
Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT), Lebrão (MDB), Leo
Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Rosângela Donadon (MDB),
Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Dr. Neidson (PMN),
Geraldo da Rondônia (PHS), Jean Oliveira (MDB), Marcelino
Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (MDB) e Ribamar Araújo
(PR).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 24ª
Sessão Extraordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da
9ª Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – Solicito a dis-
pensa da leitura da Ata, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão Extraordinária anterior e determino
a sua publicação no Diário da Assembleia Legislativa. Passa-
mos a Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário proceder à leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 874/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 019. Altera e
acrescenta dispositivos a Lei n° 4.172, de 7 de novembro de
2017, que “Cria o Programa De Gestão Financeira nas Unida-
des Integradas da Segurança Pública – PROEGES/UNISP, E dá
outras providências”.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
o Projeto De Lei 874/18. Está em votação. Os deputados favo-
ráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. LAERTE GOMES – Gostaria que Vossa Excelência repe-
tisse. Já está em segundo turno da votação.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Segunda discussão
e votação.

O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência falou outro nome
aí.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – É isso mesmo.
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O SR. LAERTE GOMES – Vossa Excelência usou outro linguajar.
Gostaria que Vossa Excelência repetisse.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 897/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 44. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Fi-
nanceiro, até o montante de R$ 4.285.495,90, em favor das
Unidades Orçamentárias: Secretaria de Estado da Assistência
e do Desenvolvimento Social – SEAS e Fundo Estadual de As-
sistência Social – FEAS.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Está em discussão
e votação o Projeto de Lei 897/18. Está em discussão. Está em
votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se en-
contram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 909/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 58. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por superávit fi-
nanceiro até o montante de R$ 1.662.100,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Agência de Defesa Sanitária
Agrosilvopastoril do Estado de Rondônia – IDARON.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação, o Projeto de Lei 909/18. Está em discussão.
Está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 947/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 85. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Fi-
nanceiro, até o montante de R$ 10.214.290,40, em favor da
Unidade Orçamentária: Fundo de Investimento e Desenvolvi-
mento Industrial do Estado de Rondônia – FIDER.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação, o Projeto de Lei 947/18. Está em discussão.
Está em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 949/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 88. Acrescenta
Seção II-A – Da Readaptação de Militar Estadual – ao Decreto
– Lei nº 09-A, de 9 de março de 1982, que “Dispõe sobre o
Estatuto dos Policiais Militares da Policia Militar do Estado de
Rondônia e dá outras providências”.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Também, em se-
gunda discussão e votação o Projeto de Lei 949/18. Está em
discussão. Está em votação. Os deputados favoráveis perma-

neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 933/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 79. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Fi-
nanceiro, até o montante de R$ 324.501,68, em favor das Uni-
dades Orçamentárias: Fundação de Amparo ao Desenvolvi-
mento das Ações Científicas e Tecnológicas e à Pesquisa do
Estado de Rondônia – FAPERO e Fundo Estadual de Prevenção,
Fiscalização e Repressão de Entorpecentes – FESPREN.

Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Também em se-
gunda discussão e votação o Projeto de Lei 933/18. Está em
discussão. Está em votação. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 948/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 86. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Excesso de
Arrecadação, até o montante de R$ 17.069.627,10, em favor
da Unidade Orçamentária: Fundo Penitenciário – FUPEN.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 948/18. Está em discussão. Está
em votação. Os deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI 953/18 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 96. Autoriza o
Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Excesso de
Arrecadação, até o montante de R$ 1.930.500,00, em favor da
Unidade Orçamentária: Superintendência da Juventude, Cul-
tura, Esporte e Lazer – SEJUCEL.
Senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Também em segun-
da discussão e votação, Projeto de Lei 953/18. Está em discus-
são. Está em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontra, os contrários se manifestem. Está aprova-
do. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. ALEX REDANO (Secretário ad hoc) – Senhor Presi-
dente, encontram-se encerradas todas as matérias.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia. E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus...

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Eu queria, antes de encerrar essa reunião, fazer uma obser-
vação sobre, nós temos aí em Jaru há poucos dias, o Hamilton
Alves teve, foi pego... Ameaçado de morte, tiros aí, em Ouro
Preto. Então eu gostaria de pedir para a Polícia Civil que inves-
tigue e de fato saiba, traga à tona quem são os mandantes,
quem são as pessoas porque a gente tem a questão de segu-
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rança e agora, também, o pessoal está cobrando das autorida-
des uma posição. Então eu sei que é difícil, mas que seja feito
um trabalho para poder... Que as autoridades façam o máximo
que possam para esclarecer a população do que é que aconte-
ceu, por que é que aconteceu para que a gente... Tudo indica,
ele já anunciou que segunda-feira volta à rádio e isso nos pre-
ocupa porque eu acho que a segurança pública, principalmen-
te a questão de radialistas. Já tiveram outros casos no Estado
de Rondônia e nós precisamos que seja averiguado, que a po-
pulação saiba o que aconteceu, por que aconteceu e também
nós precisamos dar uma justificativa para a sociedade. Então a
questão do Hamilton Alves, é uma preocupação muito alta.
Amanhã é com ele, depois pode ser com outro. Então aqui já
foi cobrado, inclusive o Deputado Ezequiel que também é da
imprensa, já também cobrou isso na tribuna e nós voltamos a
cobrar das autoridades para ter uma resposta para a socieda-
de de Rondônia, que é muito importante para que a gente te-
nha mais segurança no Estado de Rondônia, mais tranquilidade.
Obrigado.

O SR. LAERTE GOMES – Questão de Ordem, senhor Presiden-
te. Gostaria só de falar com os Deputados, nobres parlamenta-
res. Nós temos um Veto do governo nesta Casa, sobre a ques-
tão, se eu não me engano do Projeto do DER, que foi vetado,
onde, como foi fora do prazo eleitoral, está tornando o DER...
Uma dificuldade muito grande no DER. Então eu queria fazer
um apelo aos colegas Deputados para amanhã cedo, na hora
da Sessão, os Deputados virem à Sessão ordinária, amanhã,
às 9 horas, para a gente poder votar esse projeto e derrubar
esse Veto do governo que nós vamos dar legalidade para que o
governo possa manter os servidores lá do DER e o benefício
aos servidores de carreira do DER que está nesse projeto. En-
tão, o projeto já está na Casa, gostaria, senhor Presidente,
que Vossa Excelência já até solicitasse à assessoria técnica da
Mesa para que já deixasse esse projeto pronto para amanhã,
para a Ordem do dia, para nós deliberarmos essa matéria.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – O Requerimento do
Deputado Laerte atendido. Solicito à Secretaria Legislativa que
possa incluir esse projeto na Ordem do Dia da Sessão de ama-
nhã.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, pela ordem, senhor
Presidente. Gostaria de fazer uma breve explanação com três
temas que são muito importantes e não poderia deixar passar
batido nessa primeira Sessão da semana, senhor Presidente.
Primeiro é parabenizar esta Casa, no momento em que nós
temos indignação, insatisfação das pessoas em relação à atu-
ação dos políticos, a falta de credibilidade dos representantes
populares, eu gostaria de parabenizar o Deputado Maurão de
Carvalho e a todos os Deputados Estaduais porque hoje foi
publicado o edital do concurso público para a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia. Primeira vez na história que
este Poder, esta Casa Legislativa vai realizar um certame atra-
vés da Fundação Getúlio Vargas, para preenchimento de 110
vagas, com salários de quatro mil e novecentos reais até vinte
mil e duzentos reais. Representa qualidade no atendimento e
nos serviços oferecidos por esta Casa, credibilidade, transpa-
rência. E ela precisava, a Assembleia precisava dar esse tipo
de resposta para a população. Fizemos um pedido formal, desde
2015, acompanhamos, tivemos o bom entendimento, a sensi-
bilidade, a vontade da Mesa Diretora, eis que hoje foi publica-
do o edital. A prova será no dia 19 de agosto, 110 vagas. E a

gente faz votos de sucesso para que os rondonienses, para
que as pessoas desta terra façam inscrição e possam passar,
para demonstrar o seu pertencimento, a sua identidade, o
seu amor por esta terra, senhor Presidente. Eu queria deixar
aqui o registro público de apoio irrestrito ao projeto tão im-
portante e que seja feito da melhor maneira possível e que
agrade e contemple a população. E dar o recado para os
concurseiros estudantes: se dediquem porque a hora é agora
para trazer segurança, para trazer autonomia, para trazer
um pouco de tranquilidade aos seus lares. Esse é o momento
de se dedicar.

Senhor Presidente, no momento sombrio agora, difícil,
mas não posso deixar de opinar, de expor minhas ideias. Foi
aprovado o projeto de implementação das Organizações So-
ciais na nossa Capital, senhor Presidente. Ato extremamente
temerário que pode colocar em cheque as contas do municí-
pio e não é porque participei no processo eleitoral e que saí
vitorioso ao final dele porque sai maior e melhor, maior co-
nhecedor dos problemas e melhor como ser humano Deputa-
do Hermínio que eu vou me eximir, capitular em demonstrar
aqui externar minha opinião. Quando você apresenta um Pro-
jeto obscuro, sombrio, suscetível a falhas e a vícios insanáveis
a gente tem que externar a nossa opinião. O Projeto que con-
siste em criar Organização Social através do processo de se-
leção da própria Procuradoria Geral do Município e não dos
Órgãos de Controle de Fiscalização, um Projeto que não le-
vantou as necessidades do povo através de Audiências Públi-
cas. Não apresentou Projeto de Impacto que pode realmente
subsidiar os trabalhos da criação da Organização Social e foi
feito da noite para o dia deixando subentendido que pode,
infelizmente, tem um Projeto para atender os interesses dos
amigos do “rei” e logicamente prejudicar a classe dos servi-
dores públicos que estão agora no limbo sem saber se irão a
partir da Criação do Credenciamento e Implantação da Orga-
nização Social se eles serão absorvidos pela Organização, se
eles serão cedidos para outras Secretarias ou se eles ficarão
nos corredores.  Isso a gente fica preocupado e externa isso,
essa questão muito grave, sem contar senhor Presidente, que
o Rio de Janeiro começou o seu grande colapso a partir tam-
bém da implantação das Organizações Sociais cumuladas com
problema previdenciário onde tinha um inativo para cada ati-
vo, o fato é que depois como eu já ouvi de outras pessoas
falando o seguinte:  “ah não! Se der errado depois a gente
volta”. Não volta tão simples e tão facilmente, porque você
não consegue estatizar esse tipo de atividade porque a folha
de pagamento estará sobrecarregada com milhares de car-
gos comissionados e ao mesmo tempo essa despesa que en-
trará na despesa de pessoal, não de pessoal, de investimento
de custeio lá na frente quando tentarem reparar esta falha já
será tarde e o colapso financeiro instalado. Diga-se de passa-
gem, o município está à beira, à beira de descumprir a Lei de
Responsabilidade Fiscal nos 54% do pagamento de pessoal.
Retirar os cargos comissionados não querem fazer sangrar os
servidores e deixar morrer gente na frente das policlínicas
como é o caso do Ana Adelaide isso daí ninguém enxerga.
Isso daí ninguém vê e isso daí ninguém fala e fica cada vez
pior. Me faz lembrar aquela máxima: nada está tão ruim que
não possa piorar. A atual administração conseguiu quebrar
todos os paradigmas, conseguiu quebrar todas as barreiras, e
infelizmente, tem piorado o atendimento da nossa adminis-
tração senhor Presidente.Outra coisa muito clara, greve da
CAERD e falta de água na nossa capital, 24 Deputados com-
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prometidos com a nossa cidade, afinal, são deputados tam-
bém da capital. Eu, sou morador desde que me entendo por
gente 34 anos nesta cidade, encaminhamos denúncia, fomos
ao Ministério público, afinal, nós temos adutora que capta água
de Santo Antônio rompida há dois meses e não prestaram ser-
viço ainda para reparar; nós temos o Rio bate Estaca que está
com o encanamento insuficiente para também trazer água para
as regiões mais altas da nossa cidade, senhor Presidente. E
nós pedimos para a Promotoria de Cidadania que fizesse um
estudo técnico, levasse os engenheiros e no prazo de 15 dias
nós teremos o relatório para propor uma Ação Civil Pública.
Parabenizo a Dra. Daniela Nicolai, Promotora de Cidadania,
porque muitas vezes querem fazer entender que o problema é
a greve dos servidores e não é; é o interesse em sucatear a
CAERD para entregar, para privatizar, e a gente fica também
muito preocupado com isso, é uma jogada também que tem o
interesse de mostrar a população que o serviço não está a
contento. Abrem ruas, deixam elas escancaradas com a tubu-
lação à mostra da população.  Não consertam as adutoras,
não melhoram os tubos de Bate Estaca de propósito para que
a população entenda que precisa privatizar e entregar o sane-
amento da nossa capital. Se querem fazer que sejam claros e
liquidem a luz da lei e a luz do dia, na ousem de subterfúgios
onde a população fica vários dias sem água como é o caso do
bairro São João Batista, Areal, Tucumanzal, Olaria, Caiari, Pe-
drinhas e tantas outras regiões da nossa capital. Que sejam
honestos, que sejam justos e não coloquem a população para
pagar o pato. Infelizmente, pessoas morrem na frente da Po-
liclínica porque querem instalar Organização Social; infelizmen-
te, a população fica sem água porque também querem entre-
gar aos amigos do “rei”, a gente pede muita atenção aos Ór-
gãos de Controle e Fiscalização para que nós não possamos
cair em erro e depois a “Inês já está morta” como diz o ditado
popular, “depois o leite já está derramado”. Fica o alerta por-
que a gente não serve só para gritar, só para questionar, nós
não servimos só para criticar, quantos encaminhamentos e tam-
bém apontamento de soluções nós fizemos, mas fica aqui o
alerta antes que seja tarde e a nossa população padeça e
pereça com esses pífios atendimentos onde poucos ficam ri-
cos e a população se fragiliza no dia a dia. Muito obrigado,
senhor Presidente.

O Sr. Jesuíno Boabaid – Senhor Presidente, só um aparte,
Deputado Ezequiel Junior. Só para comentar Deputado Léo
Moraes; o Prefeito, junto com a sua bancada na Câmara de
Vereadores, foi tão assim, irresponsável, passando por cima
do Regimento, passando por cima do Regimento, tinha que
ser emitido um parecer por parte da Comissão de Saúde, a
Comissão de Saúde, Presidente, pelo líder do Prefeito, o Vere-
ador Alan Queiroz, mesmo assim, junto com o Presidente Mau-
rício Carvalho, colocaram em pauta, passando por cima dos
demais membros da comissão, não respeitou a parte regi-
mental quanto aos pareceres e violou de morte o que diz res-
peito a parte regimental e a parte moral e legal. Então, Depu-
tado Léo Moraes, diante disso, nós, a Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, aprovamos o direito também, o direito
não, os legitimados de poder ingressar com ações diretas de
inconstitucionalidade sobre uma norma, seja municipal ou es-
tadual. Então, nós podemos propor também uma Ação Direta
de Inconstitucionalidade após a publicação dessa Lei que eu
chamei e dei o nome de: Lei de Organização sem Moral e sem
Caráter. Porque todos os Estados, a qual essa organização sem
caráter foi implementada, surtiu os efeitos sim. De quê: Indíci-

os de corrupção, pessoa sendo conduzida presa, há uma for-
ma de desviar recurso descaradamente e mesmo assim, o Pre-
feito Hildon “live”, o Hildon, ele vem a todo o momento criando
uma forma de querer privatizar; seja a situação da questão da
saúde, seja em breve a situação dos equipamentos que se
encontram na SEMISB, antiga SEMOB. Então, ele quer privatizar
tudo e sabe por quê? Porque ele não gosta da nossa Porto
Velho, porque ele não ama nossa Porto Velho, porque ele não
vive na nossa Porto Velho, ele, na quinta-feira ele viaja para
Rio de Janeiro, para Boston e para outros municípios, outros
estados ou para outros países e ainda vem, sinceramente, pa-
gar de paladino da moralidade, dizendo que vai resolver isso.
Pode resolver sim, de forma momentânea, mostrando aí a pin-
tura, vocês podem pintar, podem contratar. Mas, por trás dis-
so, podem ter certeza, podem ter certeza que haverá recursos
sendo desviado. E o Deputado Hermínio, já disse inclusive que
o nosso Estado existe esta norma que ao meu ver, deverá tam-
bém ser Deputado Léo Moraes, a gente deverá apresentar uma
propositura para revogar essa pouca vergonha que autorizou
o Estado de Rondônia, também a terceirizar parte da saúde do
Estado.

O SR. LÉO MORAES – Deputado Jesuíno, agradeço a sua par-
ticipação, colaboração. A Lei que se trata Deputado Jesuíno
Boabaid, a Lei nº 3.122, de 2013. E eu queria também já alertar
o Deputado Hermínio, quanto a existência dela. Ela foi de uma
legislatura anterior a nossa Deputado Jesuíno, inclusive o De-
putado Hermínio, se mostrou contrário à época. É uma Lei
mais complexa, que são vários temas tratados; incutidos, em-
butidos na mesma Lei. Agora, temos que nos reunir os três
gabinetes para discutir como nós revogamos o que diz respei-
to a entrega de serviços públicos para iniciativa privada sem o
devido cuidado, atenção e fiscalização. Então, aqui a gente faz
o desafio de dois outros deputados que são extremamente
dirigentes, a Lei já está lá no gabinete, a nossa equipe já está
estudando para que a gente possa, enfim, apresentar um ato,
de quem sabe, de revogar parte dela. Deputado Hermínio Co-
elho.

O Sr. Hermínio Coelho – Deputado Léo, essa, todo mundo
sabe que esse discurso de OS, principalmente dos governos
do PSDB e no Brasil está provado, em várias cidades do país e
principalmente das capitais, a onde foi feito essa sistema de
parcerias entre as Prefeituras, ou o próprio Estado com essas
OS’s, tem só aumentado a corrupção Deputado Adelino, infe-
lizmente, infelizmente são esquemas, eles usam um discurso
Deputado Léo, que é para melhorar a eficiência, melhorar o
atendimento, para disponibilizar, enfim, ficar mais fácil o aces-
so à população e a gente sabe que não é, eles usam esse
discurso para enganar a população, depois que aprova Depu-
tado Alex Redano, infelizmente só aumenta a corrupção; é
contrato de todo tipo, praticamente terceiriza tudo e essas
terceirizações infelizmente é para interesse, é para atender
interesse, interesse que não é da maioria, infelizmente. Por
isso, eu também, a gente condena esse tipo, principalmente
quando é feito a toque de caixa, como é feito; porque não faz
uma discussão maior com Audiências Públicas e outras. Não,
foi feita lá na marra porque o prefeito tem uma maioria e com
certeza a gente vai, a gente também não coagula com isso, a
gente vai ficar atento e com certeza, logo, logo como aconte-
ceu em São Paulo, em Goiânia, em várias cidades do Brasil,
isso aí vai muito processo para o Ministério Público, com certe-



18 DE MAIO DE 2018Nº 86 1538Pág.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

za muito processo de polícia e de cadeia, porque infelizmente
o objetivo maior é a corrupção.

O SR. LÉO MORAES – É isso aí. Era essa a nossa colaboração,
obrigado pela paciência, obrigado pelo companheirismo e pa-
rabéns aos nossos servidores que ficam até tarde aqui traba-
lhando em benefício e em prol do nosso serviço aqui da nossa
atividade. Obrigado.

(Às 18 horas e 37 minutos o Sr. Ezequiel Junior
passou a Presidência ao senhor Jesuíno Boabaid)

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agora com a pala-
vra o Deputado Alex Redano.

O SR. ALEX REDANO – Sr. Presidente, nobres pares, eu ve-
nho aqui relatar algumas situações em nosso Estado, princi-
palmente, hoje falar da região de Campo Novo também da
região de Jacinópolis. Nós tivemos hoje cedo uma reunião no
IDARON acompanhado do Prefeito Oscimar, do Vereador Cutia,
da Vice-Prefeita e de toda equipe.

Deputado Adelino, foi feito um compromisso a mais de
três anos quando o Volpi era Presidente do IDARON e até hoje
não cumpriram e a proposta que foi feita agora para o Estado
uma proposta praticamente irrecusável. O Prefeito de Campo
Novo vai ceder três funcionários pagos por ele, vai ceder o
local, vai ceder internet, praticamente tudo para o IDARON as-
sinar esse termo e ter uma Agência do IDARON no Distrito de
Três Coqueiros.  Hoje o Distrito de Três Coqueiros, grande par-
te das pessoas lá estão tendo que ir em Buritis ou no Distrito de
Rio Branco e lá realmente tem muito gado na região.  Então,
nós fazemos mais esse apelo, amanhã às 7:30, temos uma
nova reunião do IDARON para decidirmos de fato a data para a
inauguração dessa importante Agência e fazemos um apelo
porque são três anos de luta, daqui a pouco termina o manda-
to e nós não conseguimos êxito nessa Agência do IDARON, no
Distrito de Três Coqueiros. É uma reivindicação da população
também, o Distrito de Três Coqueiros é um Distrito que cresce
cada dia mais e é necessária essa Agência do IDARON. Gosta-
ria também de comentar senhor Presidente, sobre algumas
vitórias, uma delas é a ponte sobre o Rio Jaci.  São mais de
três milhões e meio, é uma ponte que desde o início a gente
veio indicando, já tivemos muitas dificuldades e já agora está
em fase de licitação. Vai ser uma ponte material onde vai me-
lhorar aquela via onde várias vezes ficou interditada o acesso à
Jacinópolis devido a essa ponte, e gostaria de falar também
novamente da região Três Coqueiros, Distrito de Rio Branco,
são Distritos do município de Campo Novo de Rondônia. Nós
conseguimos a muito custo um Posto Avançado da Polícia Mili-
tar, tanto em Rio Branco como em Três Coqueiros e tem infor-
mações que querem retirar esses Postos Avançados da polícia
Militar nos dois Distritos.  Amanhã já temos uma Audiência
marcada com o Comando Geral para que isso não aconteça, é
muito importante, diminuiu muito a violência nos últimos anos
com esse Posto Avançado da Polícia Militar. Nobre Deputado
Adelino que é um grande colega que ajuda muito na região
tem o aparte.

O Sr. Adelino Follador – Eu quero parabenizar o Deputado
Alex por trazer esse assunto tão importante, os dois assuntos,
tanto do IDARON que a necessidade de Três Coqueiros, aquela
região é uma região eminente agrícola onde tem muito leite,
muito gado e a necessidade é muito grande. Então, parabeni-

zar por essa sua ação, conte com o nosso apoio, aquilo que
tiver ao nosso alcance e também a questão da Polícia Militar.
Não é possível ficar sem Polícia lá, melhorou muito depois que
a Polícia Militar está lá a questão de violência hoje melhorou
muito. Jacinópolis ali também depois que a Polícia foi para lá
mudou, inclusive, agora está terminando um Colégio Estadual
onde nós tivemos empenhados quase dois anos desde o aditivo
do início, conseguiu documento do INCRA para não perder o
recurso federal e Vossa Excelência também...

O SR. ALEX REDANO – Estamos juntos.

O Sr. Adelino Follador – Se empenhou nessa ação mais
tarde, mas ajudou muito e agora, ontem começou as aulas,
alegria daquelas crianças. Então, só falta terminar a quadra,
eu fui lá, precisa vê a alegria daquele povo, daquelas crianças
e o quartel foi construído com o povo mesmo, porque lá não
tem documento o Estado não podia construir e o pessoal se
reuniu. Quero parabenizar também o Vereador Chapéu que
tem se empenhado, passa um vídeo de manhã de tarde e de
noite para mim, cobra, e parabenizar pelo trabalho que vem
fazendo lá. Mas, eu quero enfatizar a importância desse seu
assunto hoje sobre o IDARON e também sobre Polícia Militar.
Conte com o meu apoio, aquilo que puder fazer para que ja-
mais regrida aquela população não vai aceitar, regredir hoje
ficar sem policiamento. Eu sei que Vossa Excelência já colo-
cou até Emenda para ajudar pagar diária desses Policiais e
hoje nós temos que avançar e não regredir tirando os Policiais
de lá.  Parabéns Deputado Alex Redano que vem tanto brigan-
do por aquela região ali, nós também estamos juntos, mas
com certeza o seu trabalho tem se destacado muito naquela
região.  Obrigado.

O SR. ALEX REDANO – Obrigado Deputado Adelino, gostaria
de enfatizar que eu e o Deputado Adelino nós temos muitos
pensamentos iguais e muitas lutas iguais. Deputado Adelino
lutou brilhantemente pela Escola de Jacinópolis, eu também
somei, nós temos muitos amigos em comum, e é importante
isso, nós políticos nos unirmos em prol da população. E vamos
precisar da ajuda, inclusive eu vou conversar com o deputado
Jesuíno que é um deputado muito atuante ele é militar e tem
muito conhecimento, e nós vamos precisar de toda a ajuda
Jesuíno porque é o grande sonho, foi o grande sonho da co-
munidade, tanto dos três Coqueiros, tanto de Rio Branco, Po-
lícia Militar fizeram festa e agora de repente tirar, querer tirar
um avanço que a comunidade conseguiu? Então nós precisa-
mos nos unir para manter pelo menos manter o que tem e
realmente diminuiu muito a violência. Eu gostaria de falar ou-
tro assunto senhor Presidente, grande problema hoje nas Pos-
ses do Estado. Hoje temos poucas áreas regularizadas que já
não foi feito manejo, e hoje nós estamos com o Estado trava-
do, o Ministério Público Federal apresentou uma recomenda-
ção para que o IBAMA que certifique todas as Posses em
Rondônia, e o IBAMA que é um órgão Federal, não quer fazer
isso, e a SEDAM hoje está impedida. Então nós fazemos esse
apelo para que faça esse convênio, remeta a SEDAM para
poder dá seguimento aos planos de manejo. Nós temos em-
presários que investiram muito em cima disso e sem falar no
que nós perdemos de arrecadação e esse dinheiro gira em
torno do próprio Estado nosso. Então faço esse alerta aí para
as autoridades para juntarmos força e os empregos também
que são gerados. No mais, muito obrigado, obrigado a todos,
obrigadosenhor Presidente.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado deputa-
do Redano. Agora com a palavra o deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Quero deputado Jesuíno, aqui
nessa tribuna especialmente para falar sobre um assunto mui-
to importante. A EMATER, nós aprovamos na sessão passada
um Requerimento, de uma Audiência Pública. Já conversei com
o Presidente da Casa para festejar no dia 31 do 08, fazer uma
Audiência Pública para comemorar os 47 anos da EMATER. 47
anos de EMATER é uma data, com certeza, muito importante
onde nós queremos lá na CENTRER, lá em Ouro Preto, já apro-
vamos o Requerimento nessa Casa para poder fazer essa Au-
diência Pública, para estudar a reestruturação da EMATER. A
EMATER está precisando reestruturar, conversamos com a nova
Presidente aonde parabenizar o trabalho que ela está tentan-
do fazer. Vamos convidar o Governo do Estado, o Governador,
a equipe para que a gente reestude, discuta lá em Ouro, no
CENTRER. No dia 31 do 08, vai ser discutido, ás 9 horas, uma
sexta-feira para discutir a importância da EMATER no Estado
de Rondônia, a reestruturação. Nós sabemos que a EMATER
passou a ser pública, não fez concurso público e também não
pode mais contratar via CLT. Então com isso ela foi perdendo a
capacidade, a quantidade de técnicos, muitos estão na idade
de aposentar, e nós temos que reestruturar. Nós sabemos que
não tem agricultura familiar sem EMATER, não sou capaz de
acreditar, não capaz de vê sem a EMATER que a agricultura
familiar tenha êxito.Então quero deixar aqui essa mensagem.
Já conversamos com o Presidente dessa Casa, então nós va-
mos fazer essa Audiência Pública. Gostaríamos de, eu tenho
certeza, de ter todos os colegas presentes para a gente discu-
tir o que a gente pode fazer, o que precisa para fazer uma
proposta para reestruturar a EMATER no Estado de Rondônia,
que é muito importante. Ela faz muitos trabalhos hoje, ela de-
sempenha pela equipe que ela tem hoje, pelos técnicos que
ela tem, produz muito. Nós precisamos atingir mais agriculto-
res, e para isso precisa de mais técnicos. Então deixar só essa
mensagem e mais uma vez pedir as autoridades que façam
um trabalho de investigação na questão, agora há pouco eu já
falei, o Hamilton Alves que teve um atentado ali indo de Jaru
para Ouro Preto. E a população pede que seja feito um traba-
lho, que seja feita uma apuração o mais rápido possível para
trazer à tona quem são os responsáveis, quem são as pessoas
que estão por trás das pessoas que fizeram esse atentado.
Por que ele está anunciando que segunda-feira vai estar de
volta na rádio e nós queremos que isso seja trazido, explicado
para a população o que aconteceu para que não tenho risco
nenhum de acontecer outras coisas aqui no Estado de Rondônia.
A violência nós temos que combater, nós temos que trazer
esses trabalhos, esse trabalho da Polícia Civil eu tenho certeza
que ela está empenhada, mas gostaria que se empenhasse
mais ainda para que seja esclarecido esse atentado o mais
rápido possível. Obrigado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Agradecer a fala
do Deputado Adelino Follador, eu fico olhando aqui a nossa,
houve uma mudança Deputado Alex Redano, Deputado Adelino,
no Regimento, no qual nos aprovamos que as matérias deve-
rão ser aprovadas após a leitura das Breves Comunicações.
Mas, a gente ver infelizmente que fica esvaziado o plenário, a
gente tem também que debater essas discussões, porque os
deputados têm que, os deputados e as pessoas que vem as-
sistir e prestigiar ostrabalhos desta Casa, tem o intuito de ob-
ter as informações aqui noticiadas pelos parlamentares. Eu
quero também deixar hoje um recado aqui que nós aprova-

mos aquele Decreto Legislativo, que sustou os efeitos do De-
creto que trata sobre o fardamento da polícia Militar e aí Depu-
tado Redano e Deputado Adelino, tem uma oficial da Polícia
Militar, uma oficial da Polícia Militar, que os oficiais da Polícia
Militar, eles são, eles são doutrinados, tem uma formação aca-
dêmica totalmente diferenciada dos demais praças, passam aí
por diversas, diversos anos, salvo engano, são três anos, qua-
tro anos aqui em Rondônia três anos; mas fora de Rondônia
quatro anos, dependendo da academia. E eu estou vendo a
postura de uma oficial, o nome dela é, não sei se é Tenente,
se é Capitã Cleissa, colocando nos grupos de whatsApp, que o
governo não vai cumprir o Decreto Legislativo, incentivando os
seus subordinados a cometer um crime, um crime não, come-
ter um ato de indisciplina e amanhã estarei encaminhando ao
senhor Comandante da Polícia Militar, Coronel Ronaldo, o
Subcomandante, um informativo, ofício expediente, pedindo
que apure a conduta dessa Capitã por nome de Cleissa, ela
não está acima da Lei e ela deve respeitar os Poderes cons-
tituídos e aqui eu estou recebendo os prints, os prints da tela
de um grupo de whatsApp, ela comentando que não é para
cumprir. Eu quero dizer que após a publicação desse Ato, de
desse Ato e hora, esse Decreto Legislativo aprovado, eu quero
notificar, eu vou notificar o Comandante da Polícia Militar e vou
aguardar o seu cumprimento, eu quero ver essa Capitã ter
condições de não cumprir esse Ato, quem é ela? Um oficial
subordinado; Capitã Cleissa, a senhora deve respeitar os Po-
deres Constituídos e aqui é um Poder Legislativo. Não é por-
que houve uma questão do Plano de Policiamento da Capital,
de um Ato nosso, que quem suspendeu foi o Tribunal de Justi-
ça, quem suspendeu foi o Tribunal de Justiça, que ainda cabe
se for necessário, até um recurso se for necessário. Agora,
não venha querer pregar indisciplina aos militares, aos seus
subordinados, a senhora está cometendo transgressão disci-
plinar e é um ato gravíssimo contra a Polícia Militar, ouseja,
hierarquia e disciplina. Era isso que eu queria falar, também a
oportunidade.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a Sessão, convoco Sessão Ordinária
para o dia 09 de maio, no horário regimental, às 9 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 18 horas e 52 minutos)

23ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 09 de Maio de 2018

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
AIRTON GURGACZ - Deputado

(Às 09 horas e 02 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Airton
Gurgacz (PDT), Edson Martins (MDB), Lazinho da Fetagro (PT),
Lebrão (MDB), Leo Moraes (PTB), Luizinho Goebel (PV), Ribamar
Araújo (PR) e Rosângela Donadon (MDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Aélcio da TV (PP), Alex Redano (PRB),
Anderson do Singeperon (PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson
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(PMN), Ezequiel Júnior (PRB), Geraldo da Rondônia (PHS),
Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (MDB), Jesuíno Boabaid
(PMN), Laerte Gomes (PSDB), Marcelino Tenório (PRP), Maurão
de Carvalho (MDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (MDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 23ª
Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por apro-
vada.

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

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Eu queria
falar que a Jaqueline está aqui presente no nosso plenário, o
Gonzaga, o Pai de Santo que está ali também, junto com eles.
Procede à leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 3058/2018 – SEFIN, solicitando detalhamento de
Conta Contábil em observação à portaria nº 584/2015 da Se-
cretaria do Tesouro Nacional.
02 – Ofício nº 267/2018 – SINTERO, solicitando cópia do Proje-
to de Lei de Diretrizes Orçamentária para o exercício de 2019.
03 – Requerimento do Senhor Deputado Luizinho Goebel, justi-
ficando a ausência da Sessão Ordinária do dia 14 de março de
2018.
04 – Requerimento do Senhor Deputado Airton Gurgacz, justi-
ficando ausência da Sessão Ordinária do dia 02 de maio de
2018.

Lidos os expedientes recebidos, senhor Presidente.

O SR. LÉO MORAES – Senhor Presidente, eu gostaria de re-
gistrar a presença do Vereador Sidnei, de Pimenta Bueno, as-
sim como o Vereador Tuca que estão aqui conosco prestigiando
nossa Sessão Ordinária, sejam sempre muito bem-vindos aqui
conosco.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado pelas pre-
senças.

Lido o Expediente recebido, passamos as Breves Comu-
nicações que não há oradores inscritos. Encerrada as Breves
Comunicações passemos a Ordem do Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. AIRTON GURGACZ (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura das matérias a serem apreciadas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. Assegura,
nos casos de urgência ou emergência, o reembolso com des-
pesas médicas hospitalares gastas pelos consumidores do Es-

tado de Rondônia em hospitais não credenciados pelas Ope-
radoras de Plano de Assistência à Saúde.
- PROJETO DE DECRETO LEGISALTIVO DO DEPUTADO LÉO
MORAES. Susta os efeitos de dispositivos do Decreto Nº 7903,
de 01 de julho de 1997, que “Regulamenta a Lei 547, de 30 de
dezembro de 1993”, que “Dispõe sobre proteção, recupera-
ção, controle, fiscalização e melhoria de qualidade do meio
ambiente no Estado de Rondônia.

Lido o Expediente recebido, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Passamos ao Gran-
de Expediente. Não há oradores inscritos. Encerrado o Grande
Expediente passamos as Comunicações de Lideranças, que
também não há oradores inscritos. Encerrado as Comunica-
ções de Lideranças, passemos as Comunicações Parlamenta-
res, que também não há oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar esta Sessão, convoco Sessão Ordi-
nária para o dia 15 de maio, no horário regimental, ou seja,
às 15 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 09 horas e 13 minutos).

14ª SESSÃO SOLENE EM HOMENAGEM
AO DIA DO ASSISTENTE SOCIAL

Em 14 de Maio de 2018

Presidência do Sr.
RIBAMR ARAÚJO - Deputado

(Às 09 horas e 50 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia!

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após
aprovação em Plenário de Requerimento do Exmº Sr. Deputa-
do Estadual Ribamar Araújo, realiza Sessão Solene em ho-
menagem ao Dia do Assistente Social.

Lembrar que esta Sessão Solene será transmitida ao
vivo pelo site da Assembleia Legislativa. O endereço al.ro.leg.br.

Convidamos para compor à Mesa o Exmº. Sr. Deputado
Ribamar Araújo, proponente desta Sessão Solene de home-
nagem; senhora Ester Lacerda, 1ª Dama do Estado, repre-
sentando o Governo do Estado de Rondônia; Exmº. Sr. Verea-
dor Jurandir Bengala, Vice-Presidente da Câmara Municipal
de Porto Velho; Exmº. Sr. Pedro José Alves Sanches, Secretá-
rio Adjunto, representando a SEAS; Sr. Luciano Pinheiro Tor-
res, Presidente do Conselho Regional de Serviço Social; Sra.
Marinilde Helena, Vice-Presidente do Conselho Estadual de
Assistência Social; Sra. Hérika Fontenele, Ex-Secretária de
Assistência Social.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) - Invocando a pro-
teção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aber-
ta esta Sessão Solene em Homenagem ao Dia do Assistente
Social.

Retorno a palavra ao Mestre de Cerimônias.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para ouvirmos o Hino Nacional, Letra de Joa-
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quim Osório Duque Estrada e Música de Francisco Manoel da
Silva.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Muito
obrigado, podem sentar.

Antes das palavras iniciais de Sua Excelência Sr. Depu-
tado Ribamar Araújo, vamos cumprimentar de uma forma ge-
ral as senhoras, os senhores que participam desta Sessão
Solene, como também o Tiago Felipe, representando a
SESDEC; senhora Maria Suzana Mota Silva, Assistente Social
do INSS; senhora Helena Rita, Assistente Social representan-
do a Casa Família Rosetta; senhora Miami Ribeiro de Assis
Lemos, Conselheira do Conselho Regional de Serviço Social;
senhor Éder Fernando, vice-presidente do Conselho Regional
de Serviço Social; senhora Vanessa Paz, Assistente Social,
representando a Clínica NEFRON; senhora Sandra de Araújo
Cunha, Assistente Social da Policlínica Rafael Vaz e Silva; se-
nhora Guiomar Ferreira, da FEASE; Senhora Cleide Marcolino,
Assistente Social, representando a SEMUR – Secretaria Muni-
cipal e Habitação e Urbanismo; senhora Tácia Aparecida Alves,
representando a Faculdade UNIP; senhora Socorro Moraes,
Assistente Social, Centro Médico desta Casa de Leis; senhora
Diane Souza de Queiroz, Assistente Social, Centro de Referên-
cia de Assistência Social; senhora Maria Auxiliadora Brito, As-
sistente Social da Ortopedia Um do Hospital de Base; senhor
Paulo Henrique Bezerra, representando a “SEMASPE”; senho-
ra Onete Marciel Alves, Assistente Social, representando a
Secretaria de Saúde de Candeias; senhora Carla Wilza de
Souza e Silva, da Empresa de Assistência Técnica e Extensão
Rural de Rondônia – EMATER, Assistente Social; senhoras e
Senhores Assistentes Sociais da Secretaria Municipal de Porto
Velho; senhoras e Senhores Acadêmicos da UNIP; senhoras e
Senhores Assistentes Sociais da SEAS; senhoras e Senhores
Acadêmicos da UNOPAR; senhora Maria Monserrat, Assistente
Social da Policlínica Oswaldo Cruz.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Bom dia mais uma
vez a todos vocês aqui presentes. Queria saudar e agradecer
a presença da senhora Ester Lacerda, primeira dama, repre-
sentando o Governo do Estado de Rondônia; Excelentíssimo
Senhor Vereador Jurandir Bengala, vice-Presidente da Câma-
ra Municipal de Porto Velho; Excelentíssimo Senhor Pedro José
Alves Sanches, Secretário Adjunto da SEAS; senhor Luciano
Pinheiro Torres, Presidente do Conselho Regional de Serviço
Social – CRESS; senhora Marinilde Helena e a senhora Hérika
Fontenele, ex-secretária da Secretaria Estadual da SEAS.

Queridas Assistentes Sociais, Acadêmicos do Serviço
Social aqui presentes, demais convidados, minhas senhoras e
meus senhores, espero que vocês tenham uma manhã agra-
dável com esta homenagem singela e muito justa que faze-
mos as Assistentes Sociais. Nós vamos deixar para nos pro-
nunciar no final do evento e vamos passar a palavra agora aos
componentes da nossa Mesa, começando pela senhora Hérika
Fontenele, ex-secretária da SEAS.

A SRA. HÉRIKA FONTENELE – Que responsabilidade agora
não é senhor Deputado, que o senhor me passou. Então, bom
dia a todos. Eu quero cumprimentar o Deputado Ribamar, pa-
rabenizar mais uma vez Deputado Ribamar, por esta iniciativa,
pela propositura desta homenagem tão especial a todos nós e
em seu nome queria cumprimentar todos os demais membros
do Parlamento Estadual, servidores desta Casa, que me sinto

muito à vontade, em nome da Jane que é a nossa chefe do
Cerimonial, cumprimentar os demais servidores desta Casa,
os seguranças, a imprensa. Eu queria fazer uma homenagem
especial as minhas amigas assistentes sociais, acadêmicos,
futuros profissionais e aproveitar que geralmente a Audiência
é uma homenagem, pôs o domingo Dia das Mães. Eu queria
mais uma vez homenageá-las todas vocês que são mães, as
que futuramente serão, em nome da minha mãe Maria do
Rosário que se encontra lá no Maranhão, eu queria homena-
gear todas as mães desta Assembleia, deste plenário e de
Rondônia. Cumprimentar a Dona Ester, tive o prazer de conhecê-
la agora pessoalmente, obrigada por esta parceria que a se-
nhora vem desenvolvendo junto as políticas públicas, isso é de
grande valia para todos nós; cumprimentar o Vereador Benga-
la e em seu nome os demais, estender os cumprimentos ao
Parlamento Municipal; cumprimentar o senhor Pedro José, que
é conhecido como Pedrinho, que assume tamanha responsa-
bilidade, Pedrinho, junto a Secretaria de Estado, mesmo com
o adjunto, você tem um grande, tem um grande desafio pela
frente e quero dizer da minha posição de contribuir no que for
preciso, porque assistência é uma paixão que eu tenho, que
eu exercito como sacerdócio há 23 anos. Cumprimentar o
Luciano colega, atualmente Presidente do Conselho, também
outro grande desafio Luciano que tem para que nós possamos
fortalecer a nossa categoria, estamos juntos. Eu cumprimento
a minha amiga querida de muitos anos Marinilde, sempre lu-
tando firme e defendendo a política de assistência social tanto
como Presidente que estava à frente e agora como vice. A
política de assistência, ela tem crescido no Estado de Rondônia,
e com certeza tem grandes contribuições. Senhoras e senho-
res, eu queria iniciar, não vou me delongar mais do que uma
hora. Mas eu queria iniciar uma frase que é de um pensador
que é chamado, acho que a maioria dos senhores conhece
Friedrich Hegel, que diz: “Nada existe de grandioso, sem pai-
xão”. Tudo que nós temos que fazer e principalmente na nossa
profissão tem que envolver a paixão, porque nós temos que
nos colocar sempre no lugar do outro. Eu desejo hoje fazer
uma referência ao dia 15 de maio, hoje não, vai ser amanhã,
mas, nós estamos antecipando que é o Dia do Assistente Soci-
al, mas, sobretudo fazer uma referência aos 80 anos, 82 anos
do serviço social. Essa profissão que muito avançou, que mui-
to conquistou e que é necessário que olhemos para trás todos
os retrocessos que ficaram, mas que é preciso olhar para frente
que muitos desafios virão. Temos ainda muito a conquistar
com essa profissão. O avanço alcançado pela profissão ao lon-
go desses 82 anos, nos anos 60, para quem vem estudando o
serviço social, ele passou por um período de renovação lá em
1960, foi onde teve o processo de renovação, mas, ele se fir-
mou a profissão, a partir de sua regulamentação e, sobretudo
Luciano, pela criação do conjunto CFESS/CRESS. Foi a partir
da criação desse conjunto que a profissão começou realmente
a se fortalecer, a crescer como uma profissão que faz a dife-
rença na vida das pessoas. Mas do que sonhos e ousadias,
porque nós enquanto profissionais assistentes sociais, nós pre-
cisamos ousar e sonhar porque nós defendemos a uma políti-
ca igualitária mais justa e solidária para todos que é um direito
preconizado na Constituição, mas, sobretudo antes de sonhar,
precisamos ter condições de fazer análise crítica, cada um de
nós lá na política que nós estamos trabalhando, seja ela assis-
tência social, seja ela educação, seja ela saúde, enfim em
todas as políticas em que o serviço social, a assistente social
faz interface com as demais. Não se pode pensar a profissão
com um isolamento e sim buscando a integração com as de-
mais políticas públicas, é tanto que aqui tem assistentes soci-
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ais de todas as áreas, na educação, na saúde, na assistência
enfim. Portanto, meus amigos e amigas, eu queria desejar neste
dia não só de comemoração, mas, que possamos fazer uma
reflexão do quanto nós poderemos fazer por essa profissão,
que no passado que já rompeu com o conservadorismo, que já
rompeu com o tradicionalismo, que como nós éramos vistas
como as boazinhas que faziam com aquela prática
assistencialista. É preciso que nós exercitemos na prática real-
mente o que está preconizada na nossa legislação, seguindo
nosso código de ética para que a gente possa realmente forta-
lecer a categoria em todo o seu conjunto. Portanto, eu aqui
deixo os meus agradecimentos pelo convite mais uma vez De-
putado Ribamar, e dizer que me senti muito feliz em ter contri-
buído com a política de assistência social no qual você me indi-
cou na SEAS. Tenho certeza que deixei um legado embora com
uma passagem pouca, mas, eu estou sempre à disposição,
sempre falei para o Governador Confúcio Moura, agradeci pela
oportunidade, mas, também falei ao Governador Daniel, que
está agora, que eu estou à disposição Dona Ester, para contri-
buir porque só quem ganha é o Estado de Rondônia, com o
fortalecimento da Política de Estado, da Assistência Social. Por-
tanto, minhas amigas, meus futuros profissionais, viva os As-
sistentes Sociais, viva o serviço social. Muito obrigada.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Cum-
primentar a Senhora Leila Lopes, Assistente Social da UNIMED
e a senhora Farrara Sabry Azar, também Assistente Social da
UNIMED.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado a
Dra. Hérika. E passo a palavra agora a senhora Dra. Marinilde
Helena, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Assistência
Social.

A SRA. MARINILDE HELENA – O meu bom dia a todos os
participantes deste evento e, especialmente eu gostaria de
agradecer ao Deputado Ribamar Araújo, por mais uma vez fa-
zer esse reconhecimento e em nome dele cumprimentar todos
os componentes desta Mesa. É muito importante que nós te-
nhamos esse reconhecimento que para mim, enquanto profis-
sional, é um reconhecimento a categoria. É um reconhecimen-
to ao profissional que nós somos, e que como falou a Hérika eu
pego gancho dela, não somos as boazinhas, para mim profissi-
onal ele é técnico, ele tem uma formação técnico cientifico,
então não é uma questão de boazinha, é uma questão de ter
uma visão do que é realmente a realidade e poder intervir, não
qualquer um, não é qualquer um que é o assistente social.
Para ele ser assistente social ele tem que passar por uma aca-
demia, e nessa academia todos nós aprendemos a ter uma
postura ética, profissional e entendendo que a sociedade me-
rece respeito no nosso fazer. E esse nosso fazer só nós profis-
sionais é que sabemos como. Então não é qualquer que faz, e
como não é qualquer um que faz, também não é qualquer um
que trabalha na política pública da assistência social. Não é
qualquer um que faz a assistência social. Enquanto política
pública, enquanto política que é dever do Estado e direito do
cidadão, ela merece todo e qualquer respeito para ser consi-

derado não uma dádiva, que é dada ao pobre. Comumente
nós ouvimos e aí eu me dirijo especialmente aos acadêmicos
aqui presentes, não permitam que digam a vocês que, vocês
vão ser aquelas moças que vão ajudar os pobres. Vocês vão
ser aquelas moças que só tem um lócus profissional onde tem
pobre. Isso não existe. O nosso trabalho ele vai dá gestão a
execução. Ele tem o seu lócus na supervisão, no acompanha-
mento, no monitoramento, ou seja, nós profissionais de 3º
grau. Então para mim que tenham já tem um tempo já bem,
por favor não digam que eu sou velha, eu sou uma pessoa
experiente e como tal conheço o deputado Ribamar a um cer-
to tempo, desde que nós nos conhecemos ele faz essa home-
nagem. E eu desde que sou chamada a fazer uma fala aqui,
eu volto a lembrar: nós precisamos dessa homenagem sim, é
um reconhecimento, e além desse reconhecimento ele tem
outros motivos e objetivos em função dessa homenagem. Mas
em especial eu aproveito, mesmo sendo Vice-Presidente do
Conselho de Assistência Social, enquanto política pública, quanto
respeito a esse braço da sociedade de ter seu lugar junto ao
Poder Público para dizer o que ela quer, para dizer como ela
quer. Eu também faço menção a uma fala que eu não esqueço
e não posso esquecer enquanto profissional; um quadro defi-
nitivo, um quadro específico de pessoal dentro da Secretaria
de Assistência Social do Estado. Quem está aqui a bastante
tempo sabe que nós já tivemos o quadro de pessoal, nós já
tivemos cargos e salários definidos dentro da Secretaria. Nós
não podemos falar numa Secretaria de Política Pública sem
quadro de pessoal, sem plano de cargos e salários, eu seria
irresponsável se eu não falasse isso. Então vamos continuar
com essa luta, vamos envidar esforços, e aí conclamo o
Fernando, enquanto Presidente do Conselho de Serviço Soci-
al, do Conselho de Profissionais que não deixe, que levante
essa bandeira e que não permita que ela fique no esqueci-
mento. Já conversei com o Governador a respeito disso, sei
dos esforços envidados pela Hérika e por todos os outros Se-
cretários que vieram após ela, e até antes, mas nós temos
que levar isso em conta para a gente poder dizer que a Secre-
taria Estadual de Assistência Social realmente está definindo
as diretrizes da política de Assistência Social no Estado. E aí a
gente pode dizer que nós temos uma política pública de assis-
tência social em Rondônia. Obrigada gente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado Dra.
Marinilde. E passo a palavra nesse momento só senhor Luciano
Pinheiro Torres, Presidente do Conselho Regional de Serviço
Social.

O SR. LUCIANO PINHEIRO TORRES – Bom dia a todos. Em
nome do deputado Ribamar Araújo cumprimento a todos os
membros da Mesa, em nome da minha esposa Tássia Santana,
que também é assistente social comprimento todos os pre-
sentes. Quero dizer aos senhores que estou muito feliz em
poder estar aqui hoje, comemorar com vocês o nosso dia e
saber que apesar da conjuntura atual não estar favorável nem
a nós que somos trabalhadores e nem aos usuários com quem
a gente trabalha, mas quero convidar a todos para continuar-
mos firmes na luta. Este ano o conjunto CFESS/CRESS nos
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chama a resistir, é isso mesmo. Com o tema da nossa campa-
nha do Dia do Assistente Social de 2018 ‘Nossa Escolha é a
Resistência, Somos Classes trabalhadora’, e assim que estamos
nos portando em frente aos tremendos ataques aos direitos
sociais que vimos enfrentando na atualidade. Exemplo de ata-
que aos direitos sociais foi o que vivenciamos em nosso muni-
cípio nas últimas semanas em que o Poder Executivo e
Legislativo municipal sem se preocupar e sem ouvir a popula-
ção entregaram a nossa saúde pública às Organizações Soci-
ais, usando de todas as regras da privatização, quais são: O
primeiro é sucatear os serviços, desvalorizar os servidores e
depois esperar o caos se instalar, colocar a culpa nos servido-
res e apontar a privatização como a salvação para o proble-
ma. Repudiamos essas ações, pois entendemos que isso não
passa de uma desresponsabilização do Estado por serviços
que são constitucionalmente de sua responsabilidade. Mas nós
Assistentes Sociais como profissionais éticos, propositivos,
competentes, instrumentalizados estamos vigilantes e atentos
levando a verdade e esclarecendo sobre os ataques que a popu-
lação deste país vem sofrendo em consequência a lógica
neoliberal e do capitalismo desenfreado. O convite que faço a
todos nós hoje, é o seguinte: vamos nos unir, vamos nos forta-
lecer enquanto categoria funcional no Estado de Rondônia e
fazer a diferença, unidos podemos fazer a diferença na luta
por melhorias na ocupação dos espaços deliberativos das po-
líticas públicas do nosso Estado. Há um ano de trabalho a fren-
te do CRESS e já muito podemos dizer que já foi feito para a
categoria profissional dando continuidade ao trabalho daque-
les que por lá passaram, cada um contribuindo com a sua
história, com a história da profissão aqui no Estado de
Rondônia. Sabemos que não é fácil enquanto conselheiro vo-
luntário estar a frente respondendo pelas questões oriundas
da categoria, mas não devemos desanimar, devemos estar
sempre na luta. Algumas conquistas eu quero destacar aqui,
como por exemplo a inclusão do curso de Serviço Social no
PDI, no planejamento do IFRO para ser ofertado até o ano de
2022, então isso é uma conquista importante, pois assim tere-
mos o curso, deputado, de Serviço Social sendo ofertado por
um IES pública, sendo que hoje nós só temos aqui no nosso
Estado de Rondônia a oferta do curso de Serviço Social por
instituições privadas e nós do conjunto CFESS/CRESS defen-
demos um estudo gratuito e de qualidade a todos, e com essa
inclusão nós esperamos que vai ser possível acontecer isso
aqui no Estado de Rondônia. Outra questão que posso desta-
car, que quero destacar aqui é a previsão de abertura de con-
curso público ainda este ano para o Conselho Regional do Ser-
viço Social para estarmos contratando Agente Fiscal e com-
pletando o nosso quadro de pessoal administrativo. Também
destaco aqui a mobilização que fizemos junto a Assembleia
Legislativa para garantir vaga de Assistente Social nesse con-
curso que a Assembleia acabou de anunciar. Então a gente
esteve junto com o Presidente desta Casa, após ele divulgar
uma matéria onde não tinha a previsão de vaga para o Serviço
Social nós chegamos aqui, estive aqui junto com o vice-presi-
dente e a gente cobrou essa vaga e agora aconteceu, saiu o
Edital de concurso público e saiu a previsão de uma vaga,
embora saiu com a nomenclatura errada a gente está procu-

rando já sugerir a correção, deputado, mas já é um avanço
para a nossa categoria.

Por fim, quero parabenizar e agradecer ao Deputado
Ribamar Araújo proponente desta sessão solene pelo carinho
e respeito que tem pela nossa profissão, que há anos presta
esta homenagem e nos valoriza como profissionais, bem como
sempre deixa a porta aberta do seu gabinete para nossas lu-
tas e sempre nos recebe de braços abertos. Quero parabeni-
zar todos os Assistentes Sociais de uma maneira geral e tam-
bém quero parabenizar os membros da gestão Unidos pela
Igualdade. Trabalhamos, só nós que estamos diuturnamente
convivendo, sabemos como são as batalhas e como são as
dificuldades. Quero parabenizar, que todas as ações que o
CRESS-Rondônia está fazendo não só o Presidente que está
fazendo, é a gestão como um todo, com a ajuda de toda cate-
goria. Quero parabenizar os Assistentes Sociais de base que
também participam das Comissões e que está firme e junto
nesta batalha. Quero convidar a todos para amanha estar pre-
sente na comemoração do Dia do Assistente Social, lá no audi-
tório do SENAC, amanhã à noite, que é a comemoração que o
Conselho organizou para comemorarmos o Dia do Assistente
Social. E é isso, dizer parabéns. É muito bom ser Assistente
Social, é muito bom estar no meio, no seio dessa categoria
onde defendemos os direitos sociais, estamos na luta, sempre
estamos acompanhando os Assistentes Sociais nos Conselhos
Deliberativos, nos Conselhos de Direito defendendo todas as
políticas sociais do Estado. Quero desejar a todos vocês muita
saúde, paz, sucesso e estamos juntos nessa caminhada. Não
desistiremos jamais! Muito obrigado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado ao Dr.
Luciano, e passo a palavra agora ao Excelentíssimo Senhor
Pedro José Alves Sanches, Secretário Adjunto da SEAS.

O SR. PEDRO JOSÉ ALVES SANCHES – Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Estadual, nosso Deputado Ribamar Araújo, de
antemão quero parabenizá-lo juntamente com todos os seus
pares, Presidente desta Casa, Deputado Maurão de Carvalho,
por propor e que neste momento esteja aqui acontecendo esta
Sessão Solene em homenagem a esta causa tão nobre que é
o serviço social. Parabéns, Deputado e um forte abraço. Eu
não poderia deixar de agradecê-lo e agradecer à Casa porque
quinta e sexta-feira da semana passada eu participei, em
Manaus, do Encontro dos Gestores da Região Norte. E aí a
gente viu que nos dois dias, mais de mil profissionais não apa-
receu nenhum membro do Poder Legislativo Estadual. Então
foi reclamado, tinham os Vereadores e toda a equipe que par-
ticipou. Então eu acho que Rondônia e esta Casa estão de
parabéns por valorizar essa profissão tão nobre e tão impor-
tante, principalmente para este momento que o nosso País
vive. Então os nossos mais sinceros agradecimentos. Saudar e
parabenizar também a nossa 1ª Dama, que vem realizando
um grande trabalho frente a esta área, juntamente com o Go-
vernador Daniel Pereira. Eu sempre falo e vejo que Rondônia,
quando se trata das questões sociais, vive um momento ímpar,
uma vez que o Governador Daniel, a nossa 1ª Dama, vejo isso
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aqui na Assembleia Legislativa, o Parlamento municipal tam-
bém participando, que tem um olhar muito especial por essa
área. E eu vejo que é um momento muito oportuno para nós
avançarmos nas políticas sociais do Estado de Rondônia. Eu
quero saudar o Vereador Jurandir, que está aqui fazendo pre-
sença conosco, participando, que leve o nosso abraço ao Par-
lamento do Município de Porto Velho. Saudar o Luciano, Presi-
dente do Conselho Regional de Serviço Social; a senhora
Marinilde Helena, Vice-Presidente do Conselho Estadual. Dizer
que nós temos um carinho, eu que sou interiorano, e já estou
caminhando para o meu 6º mandato entre a Câmara Municipal
e a Prefeitura lá do município de Cerejeiras, e como Assistente
Social de formação, eu tenho um grande respeito a nossa ad-
ministração, tenho um grande respeito pelos Conselhos, seja
ele do município, seja ele estadual. Temos uma grande admi-
ração e um reconhecimento muito grande, porque entende-
mos que as senhoras e os senhores Conselheiros são os
guardiões do SUAS e os guardiões das políticas sociais. Então
nós entendemos essa importância tão grande e nos colocamos
à disposição para qualquer discussão. E, por fim, a senhora
Hérika Fontenele, que neste pouco tempo que nós estamos ali
na Secretaria a gente só ouve falar bem e que fez um trabalho
excelente deixando um legado muito importante e que nós pre-
cisamos muito da senhora que nos ajude a seguir avante esse
trabalho que a senhora iniciou ali na Secretaria. Mas se-
nhor Presidente, demais membros da Mesa e em nome da dona
Denise que é uma pessoa que dedica a vida dela a favor das
causas sociais eu quero fazer uma saudação muito especial a
todos os Assistentes Sociais do Estado de Rondônia. Obrigado
Denise por você ser tão apaixonada por essa causa e está jun-
to com a gente na luta, no nosso dia a dia.  Mas, Sr. Deputado,
hoje presidindo esta Sessão, Sr. Vereador, demais membros
desta Casa, dizer que o Serviço Social, ele não se inicia agora
e não veio só juntamente com a Constituição Cidadã de 1988,
ele iniciou em outras épocas lá pelo Século XIX, onde no perí-
odo da Revolução Industrial onde houve um oportunismo muito
grande, principalmente, das classes mais altas tentando usar o
Serviço Social, simplesmente, para reprimir e colocar alienado
aquele que mais precisava, os mais pobres da nossa socieda-
de em nível mundial. E com o passar do tempo surgido o Capi-
talismo na Europa aí pode se ter outro olhar para esse traba-
lho, mas sempre de uma maneira repressora, sempre tentan-
do alienar e fazer com que o mais fraco sempre ficasse aliena-
do ao mais forte. Nós temos essa consciência. Com o passar
do tempo, meados do Século XIX, os primeiros 50 anos do
Século XIX onde a gente teve um grande avanço aqui no Brasil,
onde também por um período muito grande foi administrado
isso pelas caridades e com o passar da época a gente foi per-
cebendo e a nossa sociedade foi percebendo a importância até
por questão de intermediação dos conflitos e a necessidade.
Isso que a gente está vendo acontecer lá no Rio de Janeiro
hoje, a trágica morte da nossa Vereadora Marielle de uma
maneira brutal que está sendo símbolo para todas essas ques-
tões da violência no passado também teve; onde aí os Gover-
nos seja ele Federal, Estadual e Municipal, sentiu a necessida-
de de olhar para o Serviço Social de uma maneira diferente,
até mesmo para poder calar à boca dos mais oprimidos na-
quela época e com o passar dos tempos nós fomos nos evolu-
indo graças a Deus por isso e aí mais tarde veio a criação do
SUAS, a criação da LOAS, onde nós hoje nós temos um norte.

E aí eu vejo que esse é um momento muito importante. Nesse
Congresso que a gente participou lá em Manaus a gente ficou
sabendo e teve o conhecimento ali de comunidade Deputado,
Vereador, que as pessoas demoram 15 dias para poder che-
gar lá, muitas vezes um Assistente Social tem que pegar um
barco e ele demora um mês para ir lá assistir àquela comuni-
dade e voltar para capital ou para o seu município de origem.
Então, a dificuldade é muito grande e a gente não vê esse
olhar muitas vezes dos gestores, porque até por uma questão
cultural ainda não caiu a ficha e não tem o entendimento do
tamanho da importância que tem esse trabalho. Eu como As-
sistente Social que sou e um privilegiado de sair de uma cida-
de de 17 mil habitantes onde o Governador Daniel Pereira e a
nossa 1ª Dama teve a confiança de nos convidar para partici-
par dessa tão importante pasta. Me colocar à disposição de
todos vocês para que junto a gente possa fazer com que as
políticas sociais cheguem aos menos favorecidos do nosso
Estado e vejo que é um momento muito importante que nós
estamos passando por conta desse olhar que eles e nós te-
mos. Sabemos da vontade que cada um dos senhores e das
senhoras tem. Então, eu vejo que é muito importante a gente
acelerar nesse momento dar todas as condições possíveis e
eu tenho uma missão de ajudar no Governo, ajudar adminis-
trar a nossa Secretaria e também tem uma missão de repen-
te, por ser interiorano de ter uma aproximação muito grande
com todos os municípios, os 52 municípios do Estado de
Rondônia. De maneira Deputado, Vereador, demais membros
da Mesa e a nossa 1ª Dama, eu quero abraçar a cada um de
vocês que eu tenho certeza que assim como eu não foi dife-
rente, nós não escolhemos ser Assistente Social pensando
em ganhar dinheiro e ficar rico. Eu tive que optar, na época,
da minha Academia entre o Direito e o Serviço Social, mas, o
meu coração apaixonado por essa causa falou mais alto e eu
vim por aqui e não me arrependi.  Obrigado.  Então, nós sabe-
mos que é uma causa muito nobre e por isso eu quero deixar
um grande abraço a todos vocês e dizer que nós estamos ali
na SEAS de braços abertos, a qualquer hora que precisar para
estar estendendo a mão e ajudando, porque é através de vocês
que nós vamos chegar lá no menos favorecido, aquele que
mais precisa das políticas sociais. Um grande abraço Deputa-
do, parabéns por esta Sessão, 1ª Dama, aos membros da
Mesa e a todos vocês. Um grande abraço a todos. Muito obri-
gado.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
ao Dr. Pedro e passo a palavra neste momento ao amigo Ve-
reador Jurandir Bengala.

O SR. JURANDIR BENGALA – Bom aqui a todos que se en-
contram presente neste momento, senhoras e senhores. Eu
quero cumprimentar aqui o nosso Deputado Estadual Ribamar
Araújo, meu amigo, meu companheiro de grande luta, para-
béns Deputado Ribamar, mais uma vez está colocando esta
homenagem, uma homenagem muito importante, principal-
mente no primeiro dia da semana, segunda-feira, onde on-
tem nós comemoramos o Dia das Mamães e hoje comemora-
mos uma homenagem muito justa e muito bela aqui, princi-
palmente aqui onde a gente está vendo, a maioria são mulhe-
res, parabéns. Quero cumprimentar aqui a senhora Ester
Lacerda, a 1ª Dama, representando aqui o Governo do Estado
de Rondônia; cumprimentar aqui o senhor Pedro, parabéns
senhor Pedro pelas palavras, assim que acabou de falar, mui-
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to bem justas, muito bem gratificante, parabéns mesmo pelo
trabalho que Vossa Excelência vem aí a frente da Secretaria
do nosso Estado de Rondônia; cumprimentar aqui o senhor
Luciano, Presidente do Conselho Regional do Serviço Social;
cumprimentar a senhora Marinilde, vice-presidente do Conse-
lho Estadual de Assistência Social e cumprimentar em nome
da Hérika e também da Dra. Josélia, chefe do gabinete do
Deputado Estadual, que também faz um grande trabalho soci-
al hoje, não só no nosso município de Porto Velho, mas como
no Estado de Rondônia, se sintam todos cumprimentados, em
seu nome eu cumprimento todos os Assistentes Sociais aqui
que se encontram presentes. Deputado Ribamar, a gente tem
um orgulho do trabalho que Vossa Excelência hoje tem feito,
não só no nosso município de Porto Velho, como no Estado de
Rondônia, principalmente Vossa Excelência que sempre reco-
nhece os trabalhos daquelas pessoas que mais, aquelas pes-
soas que mais sofrem, porque ser assistente social hoje Depu-
tado, não é tão fácil e eu falo isso Secretário, porque eu moro
num distrito há 30 anos e eu sei a dificuldade que a assistente
social passa, principalmente para poder atender aquelas pes-
soas que mais necessitam, que são as pessoas de lá da zona
da mata. Então, eu tenho acompanhado bastante e por isso
que eu fico muito gratificante de ter hoje um Deputado Ribamar,
sempre defendendo essa classe, sempre homenageando, sem-
pre parabenizando e sempre, não só parabenizando, mas tam-
bém sempre defendendo em todo lugar que Vossa Excelência
tem feito. Eu quero Deputado Ribamar, não ser tão longo, mas
dizer assim senhor Pedro, senhor Luciano, a gente, hoje nós
somos vereador de uma capital com mais de 500 mil habitan-
tes e eu entendo deputado, entendo senhor Pedro que fazer
política em Porto Velho, não é tão fácil, principalmente quando
você olha aquelas pessoas que mais necessitam e eu tenho
certeza que vocês aqui, assistente social, também enfrentam
essa dificuldade, às vezes, lá onde vocês trabalham por falta
de condições, até porque às vezes, o poder público não ofere-
ce as condições e quando não se oferece as condições, quem
sofre com isso não é só o povo lá fora, as pessoas também
dentro dos hospitais, as pessoas dentro dos seus trabalhos
tem muita dificuldade, eu acompanho isso, acompanho muito
de perto. Então, por isso senhor Luciano, eu estive lá em Goiás,
estive lá três dias principalmente andando naqueles lugares
que as pessoas mais precisam. Então, no meu entendimento
eu sei que nem todo mundo tem o mesmo entendimento; mas
no meu entendimento eu acho que nós temos que ser bom,
não é só com uma parte das pessoas, tem que ser bom para
os nossos 500 mil habitantes que tem o município e se esten-
der para o resto do Estado. Então, por isso senhor Pedro, se-
nhor Luciano, que eu sou favorável, principalmente quando se
ver uma entidade, principalmente como as Irmãs Marcelina,
quem hoje que vai nas Irmãs Marcelina e que acha ruim? Eu
vejo muitas pessoas elogiar, inclusive o Deputado Ribamar, a
maioria das emendas que o Deputado Ribamar coloca, são
nas Irmãs Marcelina, porque ele ver as Irmãs Marcelina que
tem uma seriedade de atender o nosso povo do nosso municí-
pio de Porto Velho e o nosso Estado de Rondônia e nós, eu
estou falando aqui em nome da Câmara Municipal, eu não es-
tou falando em nome do Executivo. Então, nós já tivemos algu-
mas reuniões com as Irmãs Marcelina, tentando que as Irmãs
Marcelina possam assumir, principalmente essas UPAS de Porto
Velho, que eu entro, eu acho assim, sinceramente não de ago-
ra, eu acho vergonhoso não por culpa das assistentes social,
por culpa dos que estão lá em cima, que às vezes não dão as
devidas condições. E quando não dão as devidas condições,
vocês sofrem muito para poderem atender e também sofre

muito o povo do nosso município de Porto Velho. Então, foi isso
que eu entendi que tem que fazer algumas mudanças princi-
palmente esse assunto do nosso município de Porto Velho. Então,
Deputado Ribamar, eu termino aqui dizendo, parabenizamos
Vossa Excelência, e pode ter certeza Deputado Ribamar, vou
estar sempre junto com Vossa Excelência fazendo, trabalhan-
do e levando o seu nome, porque eu sei que Vossa Excelência
tem o respeito e a humildade com o povo do nosso Estado de
Rondônia, do nosso município de Porto Velho. Então, eu termi-
no aqui dizendo pedindo a Deus, que abençoe a todos os As-
sistentes Sociais que se encontram presentes e nós na Câma-
ra Municipal, estamos sempre à disposição. Muito obrigado e
que Deus abençoe a todos.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Muito obrigado
ao Vereador Jurandir Bengala, Vice-Presidente da Câmara Mu-
nicipal de Porto Velho. E passo a palavra agora a senhora Es-
ter Lacerda, Primeira Dama, representando aqui o Governo do
Estado de Rondônia.

A SRA. ESTER LACERDA – Eu não sou muito corajosa e nem
dada ao local onde se fala nesta Casa. Vou pedir a permissão
de vocês com muito respeito para falar aqui sentadinha, está
bom? Em nome do Governador do Estado de Rondônia,
Excelentíssimo Senhor Daniel Pereira, trago um abraço cari-
nhoso a todas as assistentes sociais, a todos os assistentes
sociais, aos acadêmicos que estão aqui presentes, aos traba-
lhadores desta Casa, que contribuíram também para essa Ses-
são acontecesse, ao Deputado Ribamar Araújo, proponente
desta Sessão Solene ao Dia do Assistente Social. Eu quero
cumprimentar todos aqui da Mesa. E vou novamente, em nome
do nosso amigo e assistente social Secretário Adjunto da Se-
cretaria de Estado de Assistência Social, Pedrinho Sanches,
cumprimentar carinhosamente cada um de vocês. Estamos aqui
hoje nesse ato solene então proposto pelo Deputado Ribamar
Araújo, para juntos celebrarmos um pouquinho adiantado, mas,
o dia do profissional que é capaz de reinventar na luta para
combater as desigualdades sociais e violações de direitos que
é o assistente social. Trago a gratidão e o reconhecimento do
Governo do Estado, pelo trabalho prestado nas mais diversas
áreas de atuação, na Secretaria de Estado de Assistência So-
cial, nos Hospitais em todos os demais órgãos do Estado ou da
iniciativa privada, onde com competência e zelo, vocês se de-
dicam para defender os direitos dos cidadãos. Meu reconheci-
mento ao serviço da assistente social ocorreu de forma mais
próxima na minha atividade hospitalar, porque eu sou enfer-
meira, onde pude conhecer mais de perto o cotidiano dessas
profissionais, eu digo no feminino por se tratar de universo
onde predomina essencialmente as mulheres como na minha
profissão, mas, os homens também. E consequentemente per-
ceber o empenho desses profissionais para garantir o direito
de um grupo de pessoas que nas horas mais frágeis da vida
necessita de um amparo social para as suas necessidades bá-
sicas, eu me refiro a minha área. Como em todas as profis-
sões, imagino existir dificuldades que lhes são peculiares, a
busca por justiça social em um País como o nosso; campeão
em desigualdade social e má distribuição de renda, às vezes
torna-se uma luta quase inglória. Entretanto, posso afirmar
com a mais absoluta convicção, que várias ações que o Estado
desenvolve nessa área, só são possíveis graças ao apoio e
dedicação de cada um desses assistentes sociais. Trabalhado-
res e trabalhadoras incansáveis na missão de fazer cumprir o
que determina o Sistema Único de Assistência Social - SUAS,
que se empenham de corpo e alma para ajudar a transformar
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uma realidade ainda brutalmente desigual nesse País, no Esta-
do e também na nossa cidade, no nosso município. Sabemos
que o momento atual, ele é especificamente difícil e desafiador
como todos aqui bem lembraram, por isso, é preciso de cora-
gem, esperança para transformar sonhos em realidade. Dese-
jamos enquanto Governo e cidadãos um tempo mais justo, mais
solidário, humano e promissor para a maioria da população
excluída de condições dignas de vida e direitos básicos, e para
isso, nós contamos com o serviço social. Desejo que essa ho-
menagem neste dia dedicado a vocês, que seja lembrado não
somente porque queremos parabenizá-los ou parabenizá-las,
mas, também como forma de reflexão acerca do trabalho dos
assistentes sociais, exemplo de superação resignação em sua
prática profissional sem os quais os gestores públicos não po-
deriam planejar, não poderiam executar as políticas voltadas
aos cidadãos menos favorecidos, aqueles que mais precisam.
O Governo do Estado sempre lembra que não pode, não há
como combater pobreza e tanta desigualdade sem uma forte
ação do Estado, e essa ação deve ser no sentido de estimular,
de alavancar o potencial de cada individuo e fazer com que
exerça sua cidadania plena, e nesse sentido vocês, os assis-
tentes sociais, são fundamentais. Para finalizar deixo o meu
abraço, o agradecimento e o reconhecimento do Governador
do Estado de Rondônia, Daniel Pereira, pelo trabalho e empe-
nho de todos os assistentes sociais e os integrantes de Organi-
zações Não-Governamentais que também são ligados a Assis-
tência Social. São parceiros no desenvolvimento social do Es-
tado que dedicam seu conhecimento e força de trabalho em
ações pautadas na Lei e voltadas para a transformação do in-
divíduo em cidadão ativos e responsáveis e independentes.
Parabéns a todos os assistentes sociais. Obrigada.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Regis-
trar aqui a presença das senhoras e dos senhores assistentes
sociais da SEJUS; e da senhora Cleide de Sá Costa, Assistente
Social, representando a Secretaria de Justiça. Com a palavra
Sua Excelência Senhor Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Presidente) – Obrigado a Dona
Ester Lacerda, primeira dama do Estado de Rondônia. Bom dia
mais uma vez a todos aqui presentes, queria cumprimentar a
senhora Ester, primeira dama do Estado de Rondônia, e que a
senhora leve um abraço ao nosso Governador, Daniel Pereira,
foi um companheiro, colega, grande companheiro aqui nessa
Casa como deputado estadual. Cumprimentar ao querido ami-
go e parceiro de trabalho e Vice-Presidente da Câmara Munici-
pal, vereador Jurandir Bengala. Cumprimentar ao Exmº. Se-
nhor Pedro José, Secretário Adjunto da SEAS. Cumprimentar o
senhor Luciano Pinheiro Torres, Presidente do Conselho Regio-
nal de Serviço Social. Cumprimentar a senhora Marinilde Hele-
na, Vice-Presidente do Conselho Estadual de Assistência Soci-
al. Cumprimentar a querida amiga Hérika Fontenele, ex-Se-
cretária da SEAS, passando por lá com grande trabalho. Que-
ria cumprimentar todas as assistentes sociais, a Jeane que foi
Presidente do Conselho, todos os acadêmicos aqui presentes,
sinto falta nesse momento de algumas assistentes sociais
Marinilde, que sempre tiveram aqui presente, fazem parte das
mais experientes como a Zeneide, a Conceição, Fátima Ra-
mos, a Zilene que foi presidente do Conselho, acho que não
está presente aqui também, a Zenilda, a Ana Florinda, todas
essas sempre estiverem aqui presentes e algumas pelos mais
diversos motivos não estão hoje aqui, mas a gente sente muito
a ausência delas. E se vocês souberem onde no Brasil está a
professora Janaina, uma estudiosa do serviço social que trans-

mita a ela um abraço. Ela participou aqui em 2, ou 3 homena-
gens que fizemos aqui, ela esteve presente. Queria cumpri-
mentar o Vada, a Luciana e a Djanira, cumprimentar a Socor-
ro, também a Elizete e a Xuxa, que todas são servidoras des-
sa Casa e a Assistentes Sociais também. Cumprimentar a to-
dos os funcionários dessa Casa, agradecer aqui ao Cerimonial
pela ajuda, pela organização, agradecer a minha equipe de
gabinete coordenada pela Dra. Josélia que faz um trabalho
brilhante. Enfim, agradecer a todos vocês presentes aqui as-
sistentes sociais, acadêmicas e as pessoas de um modo ge-
ral. As vezes as coisas quando vão se repetindo, elas têm
uma tendência a cair na monotonia e as vezes se tornar um
pouco chata, menos parece essa homenagem que prestamos
aqui todo ano as Assistentes Sociais que já faz parte pratica-
mente do calendário desta Casa, mas faz parte acima de tudo
do calendário da minha cabeça e quando chega, vai se apro-
ximando o mês de maio que eu lembro e começamos a orga-
nizar essa homenagem aos Assistentes Sociais eu paro e já
se passou mais um ano, e graças a Deus, repetindo, não se
tornou monótono até agora essa homenagem que fazemos
aos Assistentes Sociais todos os anos que estou nesta Casa, e
também esta homenagem vem desde o tempo que eu tam-
bém era vereador na Câmara Municipal de Porto Velho, já
naquele tempo prestávamos homenagem aos Assistentes So-
ciais, e tenho certeza que um dos motivos que me levou a
começar a fazer esta homenagem é para preservar também
a memória da minha irmã Maria do Céu que tão precocemen-
te Deus a levou e que restou uma grande saudade, pois foi ela
a responsável por eu dar os primeiros passos na vida pública,
e a gente se sente acima de tudo muito feliz e muito honrado
com essa homenagem que prestamos aos Assistentes Sociais
todo ano. Aliás, se vocês prestarem atenção eu não sou muito
de homenagear, mas a Assistência Social tem um valor tão
grande para mim que todo ano a gente presta esta homena-
gem. Mas quero dizer para vocês também que não só tem o
sentido de homenagem essa sessão solene, ela também tem
os contornos de agradecimento a uma categoria que tem a
profissão tão estressante num país de tantas fraturas sociais,
de tantas feridas sociais e isso me estimula cada vez mais a
prestigiar e respeitar através desta homenagem o trabalho de
todos vocês. Infelizmente, aqui nas palavras da Marinilda nós
sentimos as vezes o quanto falta consciência do nosso povo e
acima de tudo das autoridades no sentido de reconhecer o
grande valor que tem os Assistentes Sociais, e não posso de
maneira nenhuma deixar de negar e criticar que grande parte
das dificuldades que enfrentam os profissionais do serviço social
está na política e nos políticos. Quando eu falo nas políticas e
nos políticos aqui no Brasil. Porque não podemos nunca con-
denar a política que é uma arte nobre no mundo inteiro, mas,
infelizmente, aqui no Brasil se tornou a arte da safadeza, sen-
do humilde e com o linguajar um pouco mais rasteiro. E essa
operação Lava Jato expôs tudo isso que estou falando, e se
não fosse tudo isso que nós vimos e a Lava Jato expôs o nosso
país era totalmente diferente e aí eu tenho certeza que o tra-
balho de vocês era muito menos estressante e muito mais
prestigiado. Aliás, falar em prestígio eu não só prestigio os
Assistentes Sociais com esta homenagem não, eu prestigio e
se dependesse de mim as Secretarias de Assistência Social
tanto do município como do Estado tinha na sua titularidade
um Assistente Social. E aqui parabenizo ao senhor Pedro e ao
Governador Daniel Pereira que pelo menos hoje tem o subse-
cretário da área do Serviço Social e aqui eu demonstrei e
comprovo isso que estou falando quando em um determinado
momento pude influenciar na escolha do Secretário da SEAS
e naquele momento nós não titubeamos, indicamos A Dra.
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Érika que me honrou e honrou a todos vocês e honrou o Esta-
do de Rondônia nos brindando com um grande trabalho, tra-
balho esse que nas palavras do Secretário Pedro fez falta,
está fazendo falta na SEAS e no Estado de Rondônia inteiro
porque em tão pouco tempo ela mostrou aquilo que deveria
ser feito em termos de assistência social e ela demonstrou
tudo isso lá pelo tempo que passou como Secretária da SEAS.
Aliás, Hérika, não podia ser diferente. No momento que nós
escolhemos seu nome, é porque tínhamos a certeza que nós
não nos decepcionaríamos com você, pela sua fidelidade, mas
acima de tudo pela sua competência. E é isso meus irmãos, é
dessa forma que eu demonstro todo esse carinho pelas Assis-
tentes Sociais. Minhas amigas e meus amigos, aqui também,
nesta solenidade, eu gostaria de destacar o nome de quatro
Assistentes Sociais que estão aniversariando esse mês. Talvez
não tenha nenhuma aqui presente, mas vou citar o nome de-
las: a Ana Cleópatra, do Hospital João Paulo; a Maria Inês, lá
do Tribunal de Justiça; a Sayonara de Oliveira, do Tribunal de
Justiça também e a Viviani Eberhardt, do Tribunal de Justiça.
Quero parabenizar essas quatro Assistentes Sociais pelo ani-
versário e desejar, pedir a Deus uma longevidade para essas
queridas amigas do serviço social.

Meus amigos e minhas amigas, quero aqui mais uma
vez repetir para vocês que esta homenagem, sempre sou es-
timulado a fazer. Não é só pelo respeito que eu tenho por vocês,
mas é porque dentro de mim existe um grande encantamento
pelo serviço social, pelo trabalho de vocês. E mais uma vez
repito e critico, vocês são muito prejudicadas pela política e
pelos políticos do nosso Estado, da nossa cidade e do nosso
País. Eu, graças a Deus, tenho a honra de poder ouvir o Hino
Nacional brasileiro de cabeça erguida, sabendo que nunca uma
atitude minha, como político ou como homem prejudicou o
meu Pais, prejudicou o povo do meu País. E vocês podem até
indagar por que é que nas outras Sessões, nas outras Audiên-
cias Públicas sempre se toca o Hino de Rondônia e não o Hino
Nacional. É porque, minhas amigas e meus amigos, antes de
ser rondoniense de coração, antes de ser paraibano de nasci-
mento, eu sou um brasileiro que honra este País, que tem um
verdadeiro coração brasileiro e que se dependesse de mim
este País era uma grande nação. E aí mais uma vez eu repito,
o trabalho dos Assistentes Sociais não seria tão estressante,
tão desgastante como é. Eu tenho prazer de ser diferente des-
sa cambada, na quase totalidade, essa cambada de político
decepciona o nosso povo e coloca o nosso povo num sofrimen-
to eterno. Eu sempre fui revoltado com isso e vou continuar
com esse poder de me indignar. É muito difícil um político nes-
te País inteiro, não querer seguir a tradicional política da
‘nojenteza’, a política de se dar bem, a política de dar com a
mão e com a outra retirar dez vezes mais do que o que dá. Eu
tenho prazer de ser diferente dessa cambada! Embora, se eu
pensasse somente em voto, se eu pensasse somente no lucro,
eu estaria do outro lado, mas é que graças a Deus eu tive uma
herança genética diferente, eu tive uma formação familiar di-
ferente e eu tenho ódio da corrupção, eu tenho ódio de
safadeza. Agora, é muito triste quando um político que é tão
diferente e que o povo tanto precisa da honestidade dos políti-
cos, o povo, na sua grande maioria, não respeita e não prestigia.
Isso nós provamos, porque a cada eleição que se repete, os
bandidos chegam na nossa frente com muito mais voto e a
gente com muita dificuldade para se eleger. E eu espero que
Rondônia não passe pela vergonha que já passou em algum
momento, de reprovar nas urnas as raras pessoas honestas
que passaram por esta Casa. Então finalizo aqui as minhas
palavras, agradecendo mais uma vez a todos e a todas vocês
Assistentes Sociais, pelo carinho, pelo respeito, pelo reconhe-

cimento, mas dizendo a vocês a certeza que nunca vocês vão
deixar de contar com meu carinho, com meu respeito, com
meu prestígio. Parabenizar a todas vocês pelo Dia do Assisten-
te Social, que na realidade é amanhã, antecipamos para hoje.
A minha luta 2013, desde 2013 para que a gente possa ade-
quar essas  30 horas trabalhado, adequar em nível federal,
que infelizmente, não foi implantado aqui, ainda, no nosso Es-
tado e faço aqui um apelo a 1ª Dama e ao Dr. Pedro, que leve
ao Governador Daniel Pereira essa nossa luta que só depende
do Executivo mandar para cá para esta Casa, nós não temos a
prerrogativa, não podemos tomar iniciativa como Casa de Leis
de instituir as 30 horas semanais para o Assistente Social,
mas, nós fizemos a nossa parte. Tem um Ofício aqui na minha
mão, foi de 2013 nós pedimos ao Governador que instituísse
às 30 horas semanais aos profissionais do Serviço Social.

Minhas amigas, toda a sinceridade, eu espero que vocês
que vieram aqui tenham gostado dessa manhã, gostado dessa
homenagem porque apesar de singela como sempre são as
minhas coisas, apesar de encontrar na simplicidade uma ma-
neira mais fácil de viver eu quero dizer, que não existe home-
nagem mais justa do que essa homenagem que eu presto a
vocês do Serviço Social todos os anos. A todos vocês muita
felicidade, meu carinho, meu abraço, muito obrigado.
A nossa homenagem está chegando ao fim, pelo menos a par-
te oficial aqui dentro do Plenário.

Invocando a proteção de Deus, declaro encerrada esta
Sessão Solene e convidamos a todos para um coquetel que
será servido no Salão Nobre desta Assembleia.

A todos vocês muito obrigado, um abraço a todos.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 06 minutos)

ATO Nº1120/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 11 e 24 E anexo VI,  da LC nº 967, de 10 de janeiro
de 2018, resolve:

Art. 1º NOMEAR, Comissão Permanente de Licitação CPL, com-
posta pelos os servidores relacionados, a contar de 1º de maio
de 2018.

Presidente: LOURDES TEREZINHA LENA
Membros : ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA

JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA
SELMA RODRIGUES GUERRA
PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA

Art. 2º Revoga-se o Ato nº 2249/2017-SRH/P/ALE, de 07 de
novembro de 2017.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº1107/2018-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 11 e 24 E anexo VI,  da LC nº 967, de 10 de
janeiro de 2018, resolve:

1º NOMEAR, Sem ônus Comissão Permanente de Pregão CPP,
composta pelos os servidores relacionados, a contar de 1º de
maio de 2018.

Presidente: EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO
Membros : ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA

JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA
SELMA RODRIGUES GUERRA
PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA

2º Revoga-se o Ato nº 2250/2017-SRH/P/ALE, de 07 de no-
vembro de 2017.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº1216/2018-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

SELMA RODRIGUES GUERRA, cadastro nº 100001917, Cargo
de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro Pes-
soal Efetivo desta Casa Legislativa, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Membro da Comissão de Licita-
ção, código DGS-3, e relotar no Departamento de Compras, a
contar de 02 de maio de 2018.

Porto Velho, 14 de maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 284/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2018, ao
servidor relacionado para deslocar-se ao município de Ji-Paraná
- RO, com objetivo de realizar serviço de instalação do estande
da Assembleia Legislativa na feira Rondônia Rural Show, con-
forme Processo nº.00007473/2018-80.

Matricula: 200163700
Nome: Jonathan da Silva Lopes
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. Exp. e Controle

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 285/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20.05.2018,
ao servidor relacionado que irá realizar serviços de motorista
conduzindo o veículo oficial que transportará o Senhor presi-
dente, juntamente com servidores desta Casa aos municípios
de Theobroma, Cacoal, Cerejeiras e colorado do Oeste - RO,
conforme Processo nº.00007471/2018-78.

Matricula: 200163186
Nome: Olívio Gilberto Persch
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 286/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20.05.2018,
ao servidor relacionado que irá assessorar o senhor Presiden-
te deste Poder, nos Municípios de Theobroma, Cacoal, Cere-
jeiras e Colorado do Oeste - RO, em reuniões com autorida-
des locais, conforme Processo nº.00007471/2018-78.

Matricula: 200164177
Nome: Vitor Hugo de Almeida
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 287/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20.05.2018,
ao servidor relacionado que irá realizar cobertura Fotográfica
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para o senhor Presidente deste Poder, nos Municípios de
Theobroma, Cacoal, Cerejeiras e Colorado do Oeste - RO, con-
forme Processo nº.00007471/2018-78.

Matricula: 200164652
Nome: Diego da Silva Queiroz
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 288/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20/05/2018,
ao servidor relacionado, conforme Processo nº. 00007471/
2018-78.

Matricula: 200163596
Nome: Alberto Andrade do Nascimento
Cargo: Assist Técnico
Lotação: Div de Iiv. Inf. e Cont. Operac

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 289/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20/05/2018,
ao servidor relacionado, conforme Processo nº. 00007471/
2018-78.

Matricula: 200164454
Nome: João Paulo G de Sá Carvalho
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº 290/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 17 a 20.05.2018,
ao servidor relacionado que irá realizar cobertura Jornalística
ao senhor Presidente deste Poder Legislativo, nos Municípios
de Theobroma, Cacoal, Cerejeiras e Colorado do Oeste - RO,
conforme Processo nº.00007471/2018-78.

Matricula: 200164543
Nome: Eranildo Costa Luna
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Div. de Mídia Eletrônica

Porto Velho - RO, 17 de Maio de 2018.

MAURAO DE CARVALHO    ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                   SECRETARIO GERAL

ATO Nº1307/2018-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:

E X O N E R A R

JUSCELINO BARROZO DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-14, da Divi-
são de Serviços Gerais, do Departamento de Almoxarifado e
Patrimônio, a contar 15 de maio de 2018.

Porto Velho, 18 de maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL

ATO Nº1308/2018-SRH/P/ALE

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

D E S I G N A R

O servidor EUNILSON COSTA FREITAS, matrícula nº
100008963, Diretor de Departamento, em substituição ao Gestor
RENAN BARCELOS VIEIRA, das Atas nº: 02/2017, 03/2017,
04/2017 e  05/2017, do Processo Administrativo nº 13792/2016-
82, no período  de 01 a 30 de maio de 2018.

Porto Velho, 18 de maio  de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
   PRESIDENTE                     SECRETÁRIO GERAL
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