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ATAQUIGRAFIA

15ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE VOTO DE LOUVOR A ASSOCIAÇÃO DE PRAÇAS

DA POLÍCIA MILITAR
DO ESTADO DE RONDÔNIA - ASPRA

Em 14 de Maio de 2018

Presidência do Sr.
HERMÍNIO COELHO - Deputado

(Às 14 horas e 37 minutos é aberto a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
res e Senhores boa tarde. Sintam-se todos bem-vindos. A
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, após aprovação
em plenário de Requerimento do Excelentíssimo Senhor Depu-
tado Estadual Hermínio Coelho, realiza Sessão Solene para
entrega de Voto de Louvor a ASPRA – Associação de Praças da
Polícia Militar do Estado de Rondônia. Já à Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Hermínio Coelho. Convidamos o Excelentíssimo
Senhor Tenente Coronel PM Júlio Figueroa, Secretário Chefe
da Casa Militar, neste ato representando o Excelentíssimo Se-
nhor Governador do Estado de Rondônia Dr. Daniel Pereira e o
Cabo PM Sílvio Ramalho, Presidente da ASPRA – Associação de
Praças da Polícia Militar.

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

esta Sessão Solene para entrega de Voto de Louvor à ASPRA
– Associação de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então,
nós vamos ouvir o Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio
Coelho, os motivos pelos quais fez esta Sessão Solene de en-
trega de Voto de Louvor. Antes, porém, Excelência, se o se-
nhor permitir, convidar o senhor David Maciel, ele é diretor da
Faculdade UNAMA, para que ele pudesse fazer uso da pala-
vra. Se Vossa Excelência permitir, o David.

O SR. DAVID MACIEL – Boa tarde a todos, é um imenso
prazer, uma honra estar aqui nesta solenidade para agraciar
os nossos colegas soldados e dizer que a UNAMA, ela estará
ao lado da ASPRA, em todas as ações que visem à cidadania e
o posicionamento nesta sociedade que muito precisa de segu-
rança e educação. Mas, antes de qualquer coisa, gostaria en-
tão de saudar os membros, na pessoa do Cabo Ramalho, De-
putado e dizer que nesta tarde, é com muita alegria e satisfa-
ção que a UNAMA vem até esta tribuna para congratulá-los
por todo o trabalho, por todo o esforço direcionado a socieda-
de de Porto Velho. Agradecer ao Cabo Ramalho, por essa par-
ceria à ASPRA, a parceria forte que temos aí com a Faculdade
UNAMA, faculdade que hoje chega a Porto Velho, se instala já
de forma a fincar pés realmente em Porto Velho e trazer para
Porto Velho o que tem mais de inovador na educação superior.
E dentro deste contexto, então, a parceria com a UNAMA, a
parceria com a ASPRA, ela é fundamental para que nós pos-
samos então mudar um pouco o rumo da educação superior
nesse País e começando por Porto Velho. Então, desde já, eu
agradeço. Ramalho, os meus parabéns e obrigado pela opor-
tunidade.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado David
Maciel, Diretor da Faculdade UNAMA. Obrigado pela participa-
ção e pela presença.

Esta Sessão, vai ser uma Sessão bem simples para a
gente entregar a homenagem a ASPRA e o fato de a gente
estar homenageando a ASPRA é exatamente pelo trabalho, a
luta de todos vocês que fazem parte da Associação no sentido
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de defender os nossos Praças, defender os nossos PM’s aqui
do nosso Estado. Nós estivemos lá participando na festa dos
30 anos da ASPRA e no dia lá a gente discutiu e ficou de a
gente fazer esta homenagem à Associação e aos membros e
todos os membros da Associação. Nós aqui na Assembleia,
mesmo a gente não sendo direto da categoria, do segmento
militar, mas, a gente tem um carinho muito grande, tenho um
carinho por todos os trabalhadores e minha obrigação é de
estar sempre defendendo e a Polícia Militar a gente tem um
carinho todo especial, tenho muitos amigos na tropa e sempre
pode contar com a gente no que for possível, a gente já tem
homenageado aqui soldados, cabos, sargentos, coronéis, en-
fim, a gente já homenageou vários, e, a gente sabe a impor-
tância, mesmo sendo uma homenagem simples, mas, ela é
importante. Isso é o mínimo que a gente pode fazer para reco-
nhecer o trabalho, Ramalho, de vocês à frente da Associação.
Agradecer também o nosso Tenente Coronel PM Júlio Figueroa,
Secretário Chefe da Casa Militar, representando aqui o nosso
Governador Daniel Pereira, obrigado Figueroa, pela presença.
Eu vou passar a fala aqui para o nosso Presidente da ASPRA,
nosso Cabo Ramalho, fique à vontade Ramalho.

O SR. SILVIO RAMALHO – Uma boa tarde a todos! Quero
agradecer primeiramente ao nobre Deputado Hermínio Coe-
lho, por esta singela homenagem que ele faz a ASPRA - Asso-
ciação dos Praças, hoje com 30 anos de existência. Quero agra-
decer também a presença do Tenente Coronel PM Júlio
Figueroa, muito obrigado Comandante que está aqui hoje re-
presentando o Governador do Estado, Daniel Pereira. E agra-
decer também a presença dos nossos amigos aí diretores que
sem vocês, sem o trabalho de cada um, a Associação não teria
chegado aonde chegou. Hoje, nós temos aí filiados em todos
os Municípios do Estado, em alguns distritos e somos uma das
mais antigas Associações de Representação de Praças e com
o passar dos anos, passamos por muitos problemas, adversos
a nossa vontade, muita dificuldade, mas, que com o trabalho
de todos vocês, nós conseguimos vencer e ultrapassar essas
barreiras difíceis. Eu fico muito feliz porque em 30 anos a
ASPRA nunca foi reconhecida com Voto de Louvor, e agradece-
mos muito ao Deputado Hermínio Coelho por este reconheci-
mento. E digo Deputado, que para nós da ASPRA, não é uma
homenagem simples, eu considero uma homenagem muito
gratificante porque vários parlamentares se passaram, mas,
foi o senhor com sua equipe que reconheceu nosso trabalho, e
estão nos congratulando com esta homenagem. Agradeço aqui
a presença do nosso amigo David Maciel, Diretor Geral da Uni-
versidade UNAMA, a qual nós temos uma parceria há alguns
meses, e essa parceria vem trazendo muitos frutos. A UNAMA
abriu as portas para os associados e dependentes da ASPRA,
e policiais militares que tenham o interesse em diversificar o
seu conhecimento. Na UNAMA tem vários cursos de Gradua-
ção, Pós-Graduação, Mestrado e Doutorado, e veio a somar
com a nossa necessidade, precisávamos muito de direcionar
as nossas esposas, nossos familiares, filhos e pais policiais
militares e mães policiais militares, para sempre aperfeiçoar e
aumentar o seu conhecimento. Então, de antemão, me sinto
honrado como Presidente da ASPRA, de receber esta home-
nagem juntamente com nossos amigos e diretores. Agradeço
a presença de alguns familiares nossos, da minha esposa, das
minhas filhas, muito obrigado por terem me acompanhado
nesses momentos que nós passamos aí de luta, em prol dos
direitos dos policiais militares. E ressaltar que continuaremos
sempre brigando, lutando em prol da nossa categoria em ge-

ral, não só de Praças, mas, de Oficiais, Bombeiros Militares,
que sejam sócios ou não da nossa Associação, muito obriga-
do.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Cabo
Silvio Ramalho, pelo trabalho e pela fala.

Passar a palavra agora para o nosso Tenente Coronel
Figueroa, pode ficar à vontade.

O SR. JÚLIO FIGUEROA – Boa tarde! Excelentíssimo Senhor
Deputado Hermínio Coelho, ao qual gerou esta solene de ho-
menagem neste momento importante para todos nós da
corporação, nosso Cabo Ramalho, ao qual eu saúdo aqui na
Mesa, representando essa tão importante classe e o senhor
David, ainda bem que o senhor veio, porque o senhor é muito
importante para a categoria, pelo o que eu ouvi aí. Esse con-
vênio, eu acho que vai ser algo que vai demonstrar interesse
geral da categoria com certeza, porque o estudo hoje é à base
de tudo, se nós não tivermos o estudo, nós não teremos nem
ingresso na corporação quanto mais a permanência, então,
isso é muito importante, o qual eu saúdo todos os familiares e
pessoas que estão na assistência. Gostaria aqui Deputado, pri-
meiramente de deixar um abraço do Governador Daniel Perei-
ra, não só para o senhor, mas, para todos os componentes da
ASPRA, que parabenizou e ele me chamou pessoalmente e
disse: “olha transmita, que infelizmente não vou poder me fa-
zer presente, mas, leve o meu abraço, leve a minha
parabenização, porque isso é muito importante para a catego-
ria”. O Governador hoje ele está voltado, bem voltado para as
causas de segurança pública, e não é à toa que esta Associa-
ção tem se dedicado há tantos anos e permanece se dedican-
do a causa policial militar. Como bem falou aqui o Ramalho,
não só dos Praças, mas, de toda categoria policial militar, e
isso tem gerado avanços, tem gerado ganhos consideráveis
ao longo dos anos. Eu estou no Governo desde 2011, mas,
tenho vislumbrado avanços consideráveis nessas brigas, nes-
sas confusões que sabemos que vão ser benéficas para a ca-
tegoria, porque sabemos o quão difícil é ganhar algo junto ao
Governo. Mas, sabemos do esforço de cada, não só dos que
estão aqui, mas, dos sócios que têm se empenhado também
em prol da categoria, ou seja, se eles não estão bem, a soci-
edade também não está bem atendida, e isso graças a ASPRA
tem sido muito bem gerida ao longo dos anos. Quero parabe-
nizar em nome do Governo do Estado de Rondônia, pela inici-
ativa primeiramente da Assembleia, e parabenizar de coração
a ASPRA, por que vocês são mais do que merecedores, são
aqueles que levam e conduzem a nossa tropa, que conduzem
os anseios dos nossos amigos que estão envergando essa far-
da e defendendo a sociedade no dia a dia. Agradeço imensa-
mente a vocês. É o que eu tenho de coração. Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Tenente
Coronel Júlio Figueroa, um abraço lá também dê um abraço lá
no nosso Governador Daniel Pereira. Que o tempo dele de
mandato é pequeno, mas, quem sabe se Deus ajudar e de
repente ele pode se candidatar a eleição, quem sabe possa
ganhar mais 4 anos, que com certeza ele gosta muito da Se-
gurança Pública, principalmente da Polícia Militar. Eu falo para
ele: “Daniel, tu parece mais um Tenente, um Coronel do que
um professor”. Ele hoje está mais envolvido com a própria
segurança pública, do que mesmo com a categoria original
dele, que é a educação. Com certeza ele tem muita vontade
de organizar e valorizar para que a nossa Polícia Militar, Civil e
Bombeiro, Agentes Penitenciários também venham a ser mais
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valorizados. É lógico que o nosso Estado hoje, muitas vezes
eles pregam que está muito bem, não está tão bem assim, a
maioria dos trabalhadores da segurança pública, principalmente
da Polícia Militar tem suas promoções já de direito e que o
Governo passado quando conseguia dá uma promoção para
alguns era uma luta danada. E o Daniel, a intenção dele é que
ainda este ano, ele viesse por em dias todas as promoções da
tropa. É lógico que a gente também está lutando para que
chame nossos remanescentes, eles estão querendo misturar
uma coisa com a outra, mas, nós sabemos que o nosso efeti-
vo, ele está realmente muito reduzido e eu quero que o Daniel
cumpra as promoções, que ele quer fazer as promoções de
todos. E também ele não deixe de lado os nossos remanescen-
tes, inclusive, eles estão agora lá no Palácio, saindo daqui eu
vou lá dá um apoio para eles, que o Capitão Marcelo não está
muito..., ele acha que não tinha necessidade..., pelo menos
que eu vejo falar que ele acha que a tropa estaria boa, não
precisava aumentar. Mas precisa sim, porque até o final do ano
deve aposentar uns 500, muita gente está indo embora, enfim,
todos anos precisa ser reposto o nosso efetivo. Mas, se Deus
quiser nós vamos conseguir tudo, tanto a questão das promo-
ções e a valorização da nossa tropa como também garantir a
academia de duzentos e poucos que estão prontos para fazer
a academia e prorrogar mais duzentos e poucos que é o res-
tante do último concurso de 2014.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos aqui a frente o Excelentíssimo Sr. Deputado Hermínio
Coelho, para a entrega dos Votos de Louvor. Convidamos tam-
bém o Sr. Tenente Coronel Figueroa para que possa fazer par-
te da entrega e já convidar o Cabo Ramalho para receber pela
Associação de Praças da Polícia Militar do Estado de Rondônia,
o Voto de Louvor.

Convidamos o 3º SGT Reginaldo Cristino dos Santos.
3º SGT PM Rubemar Moraes de Souza.
3º SGT PM Cícero Francisco Muniz Pereira.
ST PM Paulo Sérgio Figueiredo.
3º SGT PM Ademir Uchoa Almeida.
3º SGT PM Josivaldo Lima de Melo.
Gilmar dos Santos Coelho.
Peço a todos que se coloquem a frente para tirar uma

foto, se os familiares quiserem podem participar.
Podem retornar a seus lugares, por favor.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pessoal, fiquem à
vontade no Salão Nobre que logo será servido um coffee break.
Gostaria de agradecer a todos vocês, agradecer vocês da
ASPRA, os familiares, os amigos e agradecer o nosso Tenente
Coronel Figueiroa pela participação aqui, foi simples, mas, foi
de coração, Ramalho, a gente tem o maior apreço pela tropa.
Ontem eu estava assistindo a TV, aquele ato da PM lá em São
Paulo, puxa, que mulher! Se aquela policial morasse aqui eu ia
fazer tudo para ela ser minha segurança, é uma mulher, um
orgulho. Inclusive, agora nessa questão de remanescente uma
questão importante, uma moça falou para mim: “olha, eu fiz o
concurso junto com os homens em 2014 e eu tirei minha nota
bem melhor de que..., tem um bocado que já assumiu, estão
com a farda e tiraram nota abaixo de mim, o fato de eu ser
mulher o número é bem menor”. E eu acho que está na hora
de a gente começar a mudar isso, Coronel, porque ali a mulher
provou que as mulheres não têm diferença do homem não,
porque eu acho isso uma discriminação violenta esse negócio
de ter que ter 90 homens para ter 10 mulheres, é isso? É mais
ou menos por aí? É mais ou menos isso. Ia deixar até a tropa

mais bonita, porque é muito homem, muito macho na tropa,
se a gente conseguisse... eu vou começar a defender isso. E
aquela ação daquela PM lá em São Paulo ontem é a prova
disso, que as nossas mulheres estando preparadas elas têm a
mesma competência, a mesma coragem do homem, a mes-
ma força, foi impressionante aquele caso ali da forma que ela
agiu, e pior que ela atira, o peão está com a arma apontada
para ela, ela atira no cara e ela só faz sair da linha de tiro, se
protege e vai lá..., foi um exemplo num País esculhambado
como o nosso aquilo ali é um exemplo, e uma bandeira para
isso, vamos começar a discutir e já no próximo concurso que
o Governo vier fazer, tem que aumentar, eu já defenderia que
tinha que ser por nota, quem tiver as notas melhores, indife-
rente de sexo, é que tem que passar. Porque não é justo, por
exemplo, a mulher tirou, ela falando aí: “tem gente que tem
dois pontos abaixo de mim e já foi chamado e eu estou aqui
esperando ainda”.

Pessoal, obrigado. Está encerrada esta Sessão e todos
estão convidados para o Salão Nobre para tomar um refrige-
rante e comer um salgado. Está bom, pessoal? Deus proteja a
nós todos.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 15 horas e 02 minutos).

Extrato TERCEIRO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 022/2016

Processo Administrativo nº  06235/2016

Contratante:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada: TERMACON PROJETOS E CONSULTORIA LTDA -
ME.

DO OBJETO:  O presente TERMO ADITIVO tem por objetivo a
PRORROGAÇÃO do Contrato n. 022/2016, referente à
contratação de empresa especializada em serviços de enge-
nharia para realizar consultoria, acompanhamento, análise de
desenhos técnicos, de documentos técnicos e de relatórios
técnicos, aprovação dos testes de ajustes/balanceamentos,
fiscalização e mediação da instalação dos sistemas de ar con-
dicionado com fluxo de ajustes/balanceamentos, fiscalização
e mediação da instalação do sistema de ar condicionado com
fluxo de refrigerante variável, renovação do ar exterior,
exaustão mecânica dos banheiros, compensação de ar na co-
zinha, extração de gases por coifa, recuperação de energia
com rodas entálpicas nas áreas dos plenários e auditório e
controle de fumaça por pressurização das escadas do edifício
da nova sede da assembleia legislativa.

DO PRAZO: Fica estabelecido para o presente TERMO ADITIVO
o prazo de 120 (cento e vinte) dias, iniciando a contagem a
partir de 29/05/2018 e ultimando-se em 26/09/2018.
DO VALOR:  no valor de R$ 100.706,24
DA DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes
do presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte pro-
gramação: Fonte – 0100000000 - Evento – 400091 / UO –
1001 - Programa de Trabalho – 01122201312040000  - Ele-
mento de Despesas – 449039 - Nota de Empenho -

ADVOCACIA GERAL
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2018NE00667, em 26/04/2018 (fl. 2170), no valor de R$
100.706,24.

Para firmeza e como prova do acordado foi lavrado o presente
TERCEIRO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes aditantes e
em três vias, com visto do Senhor Advogado Geral desta Casa
Legislativa em 03 vias, e registrado à fl. 14 do Livro de Regis-
tro de Termos Aditivos do ano de 2018 da Advocacia Geral.

Porto Velho, 02 de maio de 2018.

Contratante: Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia

Deputado Mauro de Carvalho
Presidente

Arildo Lopes da Silva
Secretário-Geral

Contratada: Termacon Projetos e Consultoria Ltda - ME

Fernando Rossi Tessaro
Representante Legal

Visto:
Celso Ceccatto

            Advogado-Geral

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 06 (seis) diárias no período de 20 a 25/05/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Excelência
no Atendimento no Serviço Público e Estratégia para Assistên-
cia Especial, no município de Primavera de Rondônia - RO,
conforme Processo nº. 0007544/2018-55.

Matricula: 200163785
Nome: Marcia Cristina V. Sales
Cargo: Coord. de Pro. Pedag
Lotação: Dirt. Pedg. da Esc. do Legisl

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 293/2018-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 06 (seis) diárias no período de 20 a 25/05/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Administra-
ção de Finanças Pessoais-Introdução, no município de Cacoal
- RO, conforme Processo nº. 00007511/2018-20.

Matricula: 100019572
Nome: Iarlei de Jesus Ribeiro
Cargo: Auxiliar Administrativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 294/2018-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 06 (seis) diárias no período de 20 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Libras Avan-
çado Mod.I, no município de Machadinho do Oeste - RO, con-
forme Processo nº. 00007510/2018-19.

ATO Nº 291/2018-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 06 (seis) diárias no período de 20 a 25/05/2018, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Cerimonial e
Protocolo-Etiqueta e Normas de Comportamento e sua Utiliza-
ção nas Casa Legislativas, no município de Jaru - RO, confor-
me Processo nº. 0007513/2018-23.

Matricula: 100002676
Nome: Regina Célia de A. El Rafihi
Cargo: Técnico Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 292/2018-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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Matricula: 200161695
Nome: Danilo Ramos da Rocha
Cargo: Coord. de Prog. Pedag
Lotação: Dirt. Ped.da Esc. do Legisl.

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 295/2018-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 20 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória no
Serviço Publico, no município de Nova Mamoré - RO, conforme
Processo nº. 00007516/2018-26.

Matricula: 100010455
Nome: Francisco Tavares de Melo
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Diret. Adm. da Esc. do Legislat

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 296/2018-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 20 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Técnicas em
Secretariado com ênfase no Serviço Publico, no município de
Pimenta Bueno - RO, conforme Processo nº. 00007542/2018-
53.

Matricula: 100003442
Nome: Fernando Ereira Renda
Cargo: Técnico Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº 297/2018-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 20 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória no
Serviço Publico, no município de Jorge Teixeira - RO, confor-
me Processo nº. 00007544/2018-55.

Matricula: 100007056
Nome: Renné André Valente Lobo
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 298/2018-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 03 (três) diárias no período de 23 a 25/05/2018, ao
servidor relacionado, conforme Processo nº. 0007564/2018-
76.

Matricula: 200162064
Nome: Erique Rodrigues Marques
Cargo: Assessor Militar
Lotação: Sec. de Seg. Institucional

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 299/2018-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 03 (três) diárias no período de 23 a 25/05/2018, ao
Deputado Estadual ALEX MENDONÇA ALVES, cadastro
nº200160365, conforme Processo nº. 0007564/2018-76.

Porto Velho - RO, 18 de Maio de 2018.

MAURÃO DE CARVALHO     ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral
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