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(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a sessão).

COMPARECEM OS SENHORES: Wilber Coimbra (PSB), Jesualdo
Pires (PSB), Neodi Carlos (PSDC), Valdivino Rodrigues (PRP), Euclides
Maciel (PSL), Alex Testoni (PTN), Amauri dos Santos (PMDB), Chico Paraíba
(PMDB), Ezequiel Neiva (PPS), Jair Mioto (PPS), Professor Dantas (PT),
Neri Firigolo (PT), Ribamar Araújo (PT), Maurinho Silva (PSDB) e Doutor
Alexandre (PTC).
 O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Senhoras e
Senhores, muito boa tarde. Vamos dar início a Sessão Solene para
homenagear os Assistentes Sociais, atendendo ao Requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Ribamar Araújo.

Para presidir esta Sessão Solene, convido o Excelentíssimo Senhor
Deputado Alex Testoni, Vice-Presidente da Assembléia Legislativa.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Havendo número legal,
invoco a proteção de Deus e, em nome do povo rondoniense, declaro
aberta esta Sessão Solene para homenagearmos Assistentes Sociais.
Convido para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Deputado Ribamar
Araújo, autor da propositura; convido o Excelentíssimo Deputado Jesualdo
Pires, 1° Secretário da ALE; convido o Excelentíssimo Deputado Ezequiel
Neiva, 3° Secretário da ALE; convido a Senhora Iranir Freire Bento,
Presidente da Fundação de Assistência Social do Estado de Rondônia -
FASER; Senhora Helena de Jesus Abreu Araújo, Presidente do Conselho
Regional de Serviço Social; convido a Senhora Hérica Lima Fontenele,
Assistente Social, Diretora do Departamento Médico da Assembléia
Legislativa.

Convido a todos os presentes para, de pé, ouvirmos o Hino
Nacional.

(Execução do Hino Nacional)

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) - Solicito ao Mestre de
Cerimônia registrar a presença das autoridades.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) –
Presentes os Excelentíssimos Senhores Deputados Wilber Coimbra, Jair
Miotto, Amauri dos Santos, Neri Firigolo, Chico Paraíba, Euclides Maciel,
Valdivino Tucura, além dos Excelentíssimos Senhores Deputados que
compõem a Mesa Diretora destes trabalhos. Senhora Vera Regina Sertão
Machado, Assistente Social do Tribunal de Justiça; Senhora Cleonice Almeida
Souto, Assistente Social do IPAM; Senhora Marinilde Helena da Silva Santos,
Assistente Social do INSS; Senhora Zenilda Maria Bentes de Oliveira,
Assistente Social do INSS; Senhora Maria Monserrate Dunga de Oliveira,
Assistente Social da Policlínica Osvaldo Cruz; Senhora Adriana do
Nascimento, Assistente Social do Hospital de Base Ari Pinheiro; Senhora
Francisca Solange da Silva, Assistente Social do Hospital de Base Ari
Pinheiro; Senhora Rilderlei Braga de Oliveira, Assistente Social da Policlínica
Osvaldo Cruz; Senhora Maria de Nazaré Brandão, Assistente Social Chefe
do Serviço de Atendimento Integrado ao Servidor da Junta Médica do
FUNASA; Senhora Soraya Maria Gualda, Assistente Social dos Correios e
Telégrafos; Senhora Vanessa Bernardo, Assistente Social da SESAU;
Senhora Elenir da Silva Costa, Assistente Social da Secretaria de Saúde
a:– SESAU; Senhora Eliete de Oliveira Pantoja, Assistente Social da SESAU
– TFD; Senhora Vera Lúcia Rodrigues, Assistente Social do CEMETRON;
Senhora Maria Auxiliadora Brito, Assistente Social do Hospital de Base Ari
Pinheiro; Senhora Eliene Gomes da Silva, Assistente Social do Hospital de
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Base Ari Pinheiro; Senhora Nilza Yurasseck, Assistente Social do INSS;
Senhora Hélcia Ramalho de Lacerda da Prefeitura Municipal de Porto Velho;
Senhora Júlia Paixão, Assistente Social da SESAU; Senhora Ivoneide
Belarmino, Assistente Social da Policlínica Osvaldo Cruz; Senhora Emeriana
Silva, Assistente Social do Ministério Público; ainda Senhora Zeneide Nazaré
Castro de Araújo do INSS. Presente também o senhor Helder Bezerra de
Queiroz do Sindicato dos Peritos Criminais de Rondônia.

Lido, Excelentíssimo Senhor Vice-Presidente da Assembléia.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Concedo a palavra ao
ilustre Deputado Ribamar Araújo, autor da proposição para saudar os
ilustres homenageados.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO (Sem revisão do orador) –
Excelentíssimo Senhor Alex Testoni, Vice-Presidente e presidindo os
trabalhos neste momento. Queria cumprimentar a senhora Helena de Jesus
Abreu Araújo, Presidente do Conselho Regional de Serviço Social;
cumprimentar o meu colega, amigo, componente da Mesa, Deputado
Ezequiel Neiva; da mesma forma cumprimentar o meu colega Deputado
Jesualdo Pires, 1º Secretário; cumprimentar a senhora Hérica Lima
Fontenele, Assistente Social dessa Assembléia Legislativa; cumprimentar
a senhora Iranir Freire Bento, Presidente da Fundação de Assistência
Social do Estado de Rondônia; cumprimentar o Deputado Neri Firigolo;
cumprimentar o Deputado Chico Paraíba; cumprimentar também o Deputado
Wilber Coimbra; cumprimentar o Deputado Valdivino Tucura; cumprimentar
o meu amigo Líder do Governo nesta Casa, Deputado Euclides Maciel;
cumprimentar o Deputado Maurinho Silva; cumprimentar também o nosso
Deputado Amauri dos Santos. Em nome da Assistente Social Marinilda, eu
gostaria de cumprimentar todas as Assistentes Sociais aqui presentes; em
nome do meu amigo conterrâneo e colega de profissão, Dr. Helder,
cumprimentar todos aí na galeria. E cumprimentar também o senhor Vilmar
Testoni, pai do nosso Vice-Presidente, presidindo os trabalhos neste
momento; minhas senhoras; meus senhores.

Minhas irmãs Assistentes Sociais, me permitam assim falar, e
quando eu falo assim é porque tive uma irmã Assistente Social que muito
prematuramente Deus levou e deixou em mim, além de um grande vazio,
tirou também um pouco do meu ponto de equilíbrio. E foi ela, por isso
gostaria imensamente que ela estivesse presente a esta solenidade, pois
foi ela que me incentivou a dar os primeiros passos na vida pública. Minhas
irmãs Assistentes Sociais, não tenho hoje como viver dissociado de vocês,
pois sinto carinho e amor fraternal por todas vocês. E quando encontro as
Assistentes Sociais, infelizmente não é sempre, mas aproveito esta
oportunidade para dizer a vocês que todas as vezes que estou perto das
Assistentes Sociais sinto também a presença da minha irmã Maria do Céu,
que, como já disse, tão precocemente Deus levou. O Serviço Social poderia
aqui, neste momento, estar destacando, mas eu acho que é enveredar
pelo caminho da mesmice, fazer os elogios a esta categoria. Nós sabemos
que no dia 15 de maio de 1962 foram criados, através de um Decreto, os
Conselhos Federais e Regionais, naquele tempo, das Assistentes Sociais.
Hoje Serviço Social, Conselho Regional do Serviço Social. E somente em
1957, antes até desta data em 15 de maio, mas 27 de agosto de 1957 esta
profissão já era conhecida. E dizer da importância do Serviço Social que
inegavelmente esta profissão está presente em todos os seguimentos da
nossa sociedade, mas são as Assistentes Sociais, é através do Serviço

Social, esta profissão que serve muitas vezes de escudo entre os problemas
sociais da sociedade e a busca da solução dos problemas desta mesma
sociedade. São as Assistentes Sociais, que imagino eu como é difícil exercer
a profissão de Assistente Social num país de tantos problemas sociais como
é o Brasil. Ao mesmo tempo, quero aqui neste momento achar que não
seriam vocês tão importantes e não atingiriam o grau de maturidade e de
importância se vivêssemos hoje em um país sem nenhum problema, sem
nenhuma fratura social. Por isso daí, minhas irmãs, a importância, pelo
menos para mim, que me considero um verdadeiro homem público, e o
verdadeiro homem público para mim é aquele que coloca os interesses da
sociedade acima dos seus interesses pessoais. Todos que têm acompanhado
a minha vida sabem como eu sou dedicado às causas sociais, como eu sou
dedicado às causas populares. E acredito eu que somente tendo a
sensibilidade com os problemas sociais e com o povo, compromisso com o
povo do nosso país, como eu tenho, é que sabe verdadeiramente
reconhecer o valor das Assistentes Sociais.

Quero aqui finalizar o meu discurso, desejando e parabenizando
a todos vocês. Prestei neste momento, estou prestando, neste momento,
uma homenagem muito singela, mas acima de tudo uma homenagem muito
justa a vocês que enfrentam e conhecem todos os problemas sociais do
nosso povo brasileiro.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) - Concedo a palavra ao
ilustre Deputado, 1° Secretário Jesualdo Pires.

O SR. JESUALDO PIRES – Sr. Presidente, Alex Testoni; senhora
Helena de Jesus Abreu Araújo, Presidente do Conselho Regional do Serviço
Social; senhora Iranir Freire, Presidente da FASER; senhora Hérica
Fontenele, colega nossa aqui, Assistente Social e Diretora do nosso Centro
Médico; Deputado Ezequiel Neiva; Deputado Ribamar Araújo, parabéns
pela idéia de homenagear as Assistentes Sociais, meus colegas Deputados.
Eu vou ser muito breve. Eu queria só parabenizar todas vocês, e como
bem frisou o Deputado Ribamar, ele teve uma irmã que infelizmente perdeu,
e eu tenho uma irmã mais jovem, a mais nova, a caçula da minha casa que
é Assistente Social e trabalha lá em Ribeirão Preto, em São Paulo, e eu
tenho muito orgulho disso. O Brasil é o país campeão das desigualdades
sociais, vocês devem bem saber disso. É o país que tem a maior concentração
de rendas do mundo. É o país das maiores desigualdades. E vocês são,
sem dúvida nenhuma, vocês são os pára-raios de todas as mazelas sociais,
de todos os problemas sociais que as pessoas carentes, que infelizmente
são a maioria neste país, as pessoas carentes, as pessoas que necessitam,
as pessoas de graves necessidades deste país, infelizmente são a maioria
neste país. E vocês são, como se fossem, bem frisou aqui o Deputado
Ribamar, vocês são o escudo. É como se fossem o escudo protetor para
resolver questões, às vezes, que não tem soluções. Eu tenho a impressão
que vocês devem ter muitas angústias na vida, como nós políticos também
temos, porque convivemos no dia-a-dia com as pessoas menos favorecidas,
com pessoas que exigem, pessoas que pedem, pessoas que têm
necessidades sociais. E, infelizmente, este país com todas as dificuldades,
com todas as mazelas políticas, com todas as questões sociais, não tem
como resolver.

Então, eu quero parabenizar vocês por este dia tão importante,
a Assembléia faz uma justa homenagem a todas vocês e transmitam às
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suas colegas e aos colegas, eu até brinquei com a Presidente do Conselho,
eu não vi nenhum Assistente Social, nenhum homem aqui. Eu sou engenheiro
civil e, ao contrário, eu quando estudei em São Paulo, Engenharia Civil, na
minha turma de cento e vinte alunos só tinha três moças na época. Hoje
mudou, eu acho que no caso de Assistente Social deve ser a Engenharia
Civil ao inverso, quer dizer, existem mais mulheres do que homens. Parabéns
a todos e parabéns ao Deputado Ribamar por esta brilhante iniciativa de
homenagear esta profissão tão importante e às vezes não se dá tanta
importância para o serviço social, não se dá tanta importância para esse
agente social, essa pessoa que realmente faz esse trabalho de contenção
das demandas sociais que são tão graves neste país.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Eu queria só corrigir aqui uma
injustiça. É que eu deixei de agradecer à senhora Regina, Diretora do
Departamento de Cerimonial e a equipe do meu gabinete que nos ajudou
a organizar esta homenagem. Muito obrigado.
  O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Agradecer a presença do
Excelentíssimo Senhor Vereador José Paiva, Presidente da Câmara Municipal
de Cerejeiras; também da Senhora Maria Ivonete Barbosa, Assistente
Social da SEMUSA; Senhora Rita de Cássia Miranda, Assistente Social do
5º BEC; Senhora Helena Aguado Conus, Assistente Social da Policlínica
Osvaldo Cruz; Senhora Margareth Botter, Assistente Social do Hospital de
Base Ari Pinheiro; Senhora Zilene Santana, Assistente Social da Secretaria
de Estado da Saúde e também do Senhor César Ermes, empresário da
região de Vilhena e o meu pai Vilmar Testoni, muito obrigado pela sua
presença.

Concedo a palavra ao Excelentíssimo Senhor Líder do Governo,
Euclides Maciel.

O SR. EUCLIDES MACIEL – Senhor Presidente, Senhora
Secretária de Ação Social, Senhora Iranir, em nome da Assistente Social e
Diretora do Departamento Médico da Assembléia, senhora Hérica, também
agradecer a Presidente do Conselho Regional do Serviço Social, Senhora
Helena; Deputados, Mesa Diretora e demais Assistentes Sociais. Nós, em
28 anos fazendo rádio e com 15 de televisão, dedicamos 80 % da
programação à Assistente Social. Há uma diferença entre Assistente Social
e assistencialismo que nós temos que diferenciar.  E o que nós não fazemos
é o que vocês fazem. Nós fazemos mais o assistencialismo, é aquele imediato,
e fazemos e muitos deles resolvemos, muitas coisas nós conseguimos, mas
nunca nós conseguimos fazer o que vocês fazem.  As senhoras, os senhores
que nos acompanham e que trabalham com o social são um exemplo. Feliz
do Município, do Estado e da Nação que investem nas ações sociais. O
exemplo de vários políticos deste país que se dão bem é quando investem
no social.  Não adianta dizer que o município tem a melhor saúde, mas para
se ter a melhor saúde depende da Assistente Social, suas visitas, o dia-a-
dia. E nós podemos nos orgulhar em Rondônia porque nós temos uma
grande equipe de Assistência Social. Está faltando valorizar mais esta
classe, é isso que está faltando, tanto o Município, como o Estado, como a
Nação, e quem está falando é o Líder do Governo, que também tem que
ver. Eu cobro até a mim mesmo porque eu acho que na primeira, eu vejo,
tenho ido à senhora Iranir por várias vezes, o problema, minha gente,
vocês são sabedoras disso, quantas vezes são criticadas: ‘ah, a Assistente
Social não faz nada’, mas ela não tem poder para isso.  Ela depende do
Prefeito, do Governo e do Presidente, a crítica vem em cima dela, mas
ninguém sabe o que tem por trás.  E eu vejo a situação da senhora Iranir,
querendo muitas coisas que faltam. O que temos a fazer é sensibilizar e
falar ao Governador, como eu falo para ele, que o dia, o que falta é o
Governador entender que a salvação deste Estado é investir na ação
social. Aí sim nós vamos ter melhora. Boas estradas? Claro que é! Tem feito
educação?  Está bom. Saúde? Razoável. Agora, ação social, se nós
atendermos esse povo que precisa, mas não é dar a cesta básica, não é
dar o peixe, é dar a vara para ensinar a pescar. E isso vocês têm vontade
de fazer. Está faltando para nós, políticos, irmos buscar essas
oportunidades. Quem sabe quantos projetos, em cada cabecinha, têm aí?
Está faltando nós irmos e levarmos esse projeto de vocês para que os
governos cumpram o seu papel, porque eu sei que a assistência social feita
com carinho, com amor, mas ela depende também de recursos, e isso nós
precisamos fazer.

Vocês estão de parabéns, só poderia partir de V. Exª. mesmo,
Deputado Ribamar, que eu o conheço, e fico satisfeito em ser o seu
companheiro. Parabéns por essa iniciativa e que no ano que vem, quando
eu vir aqui, se Deus quiser, novamente poder dizer: Rondônia melhorou
1.000% no social.

Muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Concedo a palavra ao
Excelentíssimo Deputado Amauri dos Santos.

O SR. AMAURI DOS SANTOS – Em primeiro lugar, boa tarde a
todos vocês; Deputado Alex, Senhor Vice-Presidente; Deputado Ribamar
que propôs, aqui presente, está de parabéns; 1º Secretário, Deputado
Jesualdo, Senhora Helena, Presidente das Assistentes Sociais; Dra. Iranir;
Hérica, Diretora da nossa Clínica Médica aqui da Assembléia; Deputado
Ezequiel Neiva, 3º Secretário; e vários Assistentes Sociais aqui; em nome
da Eliete, falo por todas que eu conheço aqui todas elas há muito tempo,
há muitos anos, desde quando fundou, inaugurou o Hospital de Base, eu
conheço todas elas aqui que vêm prestando um bom trabalho à sociedade
aqui do nosso Estado. Conheço a elas que trabalharam na época da antiga
Promoção Social. Aqui que eu tenho um conhecimento da área social do
início, quando se criou o Estado de Rondônia. E aquilo que o Deputado
Euclides falou, o serviço social é muito importante, não só para o nosso
Estado de Rondônia, para o nosso País, embora os nossos governantes
não têm dado muito valor ao serviço social, que mexe com aquelas pessoas
que estão sofrendo a desigualdade social, que a hora que falta está lá o
serviço social. Eu vejo ali no Hospital de Base, no João Paulo, o trabalho
que as Assistentes Sociais fazem àquelas pessoas, alguns deles chegam a
falecer e a família não sabe nem aonde mora, é isso que eu falo. Agora o
nosso Estado melhorou, isso há 25 anos atrás, há 22 anos atrás de chegar
aqui em Rondônia, com seis meses que estava morando em Rondônia,
familiares pegar uma malária que vinha aqui bater no Hospital de Base, e
chegar lá, chegar a falecer e a família não sabe: olha, eu moro lá no
município de Jaru, na Linha assim... E o Serviço Social ligar com toda
dedicação, que prestou esse serviço para a sociedade e isso, Deputado
Ribamar, eu conheço isso aí a fundo, eu sei o trabalho de todas elas aqui,
que iniciaram no Hospital de Base. Porque quando começou o Hospital de
Base, eu era até muito jovem e elas todas jovens também, era um trabalho
que e eu tinha naquela época dezoito anos de idade, muitas delas recém-
formadas, e eu via o esforço delas, a dedicação pela parte mais humanitária,
e a dedicação que eu até falava para muitas pessoas que as Assistentes
Sociais, quando prestaram o juramento delas, foi um juramento mesmo
leal, porque eu via a dedicação. E eu fico feliz, fico feliz mesmo de estar
hoje aqui, como Deputado Estadual. É uma felicidade encontrar todas elas
aqui, que já me ajudaram diversas vezes aqui na minha história política,
iniciando como Vereador, assessor de Deputado, o falecido Sidnei Guerra,
que era Presidente desta Casa, assessor, naquela época, do Prefeito
Jerônimo Santana, enfim, eu tenho uma história política. E eu via o trabalho
do serviço social na hora mais difícil, que a sociedade precisava, e graças
a Deus, o Serviço Social do nosso Estado, embora os nossos governantes
em termos municipais, em termos estaduais não têm dado aquele apoio do
qual depende o serviço social, até mesmo melhoria salarial e condições de
trabalho. Eu sei de várias assistentes sociais que saíam daqui, isso há
quinze, vinte anos atrás, enchiam um ônibus de pacientes, saíam
distribuindo nas comunidades, nas localidades, com muitas dificuldades,
até mesmo sem diária, tirando do salário delas. É por isso que eu tenho
uma admiração do serviço social. Tinha um, sempre eu falava que no dia
que eu tiver uma oportunidade de estudar eu vou me formar em serviço
social, sempre eu falava para a Eliete, para a Zilene, falava isso, isso há
quinze vinte anos atrás. Mas eu não tive essa oportunidade, a Auxiliadora
aqui me conhece, eu não tive essa oportunidade, mas hoje eu fico feliz de
estar aqui. O Deputado Ribamar, mais uma vez, está de parabéns de
convidar todas as Assistentes Sociais aqui, para fazer esta homenagem
pelo trabalho. Por que eu estou falando isso? Estou falando assim da
forma mais leal porque eu tenho um conhecimento profundo do serviço
social. Não tenho formação nenhuma assim de estudo, de iniciar, mas
tenho conhecimento na prática. Sei, o Serviço Social quando iniciou aqui no
nosso Estado de Rondônia, que muitos dos nossos Parlamentares não têm
aquele conhecimento profundo do sofrimento da sociedade que veio aqui
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para o nosso Estado, que se depararam com vários problemas,
principalmente na área do garimpo, principalmente na área social, eram
vários problemas no nosso Estado, isso no ano de 1984, 1985, 1986,
1987, até o ano de 1992, 1993 que veio melhorar, mas estes anos para
estas Assistentes Sociais foram muito difíceis, que lutaram, lutaram e
venceram aí e hoje, na nossa sociedade de Rondônia são dias melhores,
melhorou. Hoje está praticamente mais fácil, mas na criação deste Estado
elas ajudaram muito, ajudaram muito o nosso Estado de Rondônia, que
hoje tem melhorado. Teve uma participação muito grande do Serviço Social
do nosso Estado, além de vários segmentos da sociedade, de várias outras
categorias, mas o Serviço Social foi muito importante para o nosso Estado
de Rondônia, no início do nosso Estado. Muitos dos nossos Deputados
daquela época não moravam aqui, e elas estavam aqui lutando, até muitas
delas que, em acidente, eu tinha uma amizade muito grande, que chegaram
até a falecer. Eu que tenho assim um conhecimento, muitas delas foram
embora, a Sônia que era muito amiga da Eliete aqui, e a gente tinha um
conhecimento profundo do Serviço Social, não um conhecimento, que eu
não sou formado, mas um conhecimento de conviver no dia-a-dia, de estar
lá sempre ajudando e elas ajudando, ajudando aquelas pessoas que mais
necessitavam.

O meu muito obrigado a todos vocês aqui, e parabenizo o
Deputado Ribamar, e parabenizo todas as Assistentes Sociais por terem
lutado e trabalhado pela nossa sociedade desde o início do nosso Estado
de Rondônia.

Muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Agradecer a senhora
Alice Gonçalo, Assistente Social do Ministério Público; também a senhora
Letônia Monteiro, Assistente Social do CEMETRON; a senhora Artelúcia
Maria Amaral, Assistente Social do Hospital de Base Ary Pinheiro; a senhora
Cristiana de Oliveira, Assistente Social do Hospital de Base Ary Pinheiro;
também agradecer a presença dos meus amigos Domingos Siqueira do
DEOSP; ao senhor Dione Barros, da Associação de Bairros, muito obrigado
Dione, e também a meu amigo pescador Gilmário, da Linha 22, 27, obrigado.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Wilber Coimbra.

O SR. WILBER COIMBRA – Senhor Presidente, Deputado
que preside esta Sessão Solene.

Na verdade, nós ocupamos esta Tribuna na data de hoje com
muita satisfação, com muita alegria, para, em nome do Deputado Ribamar
Araújo, que eu tenho dito que neste Estado representa uma das reservas
de moralidade do nosso Estado, e eu não me surpreendi de ver o eminente
Deputado tomando tão nobre iniciativa para comemorar junto conosco,
nesta justa homenagem do dia daquelas, por que não dizer daquelas,
porque me parece que é uma profissão de cunho eminentemente feminino,
ainda há pouco o Deputado Jesualdo falou aqui, mas em homenagem às
mulheres mesmo, porque geralmente nós falamos sempre no masculino,
mas em homenagem àquelas que representam o refrigério da nossa
sociedade, àquelas que, via de regra, nos hospitais, têm representado a
humanização do nosso hospital, face a um Estado que, às vezes, sequer
está inerte em razão da deficiência de saúde pública, de todas as questões
e demandas sociais. São os profissionais assistentes sociais que têm, na
verdade, levado esse refrigério ao nosso povo e a nossa gente. Em nome,
quero cumprimentar a nossa Presidente do Conselho Regional, a Drª.
Helena, que nos honra, nos brinda com sua presença, cumprimentar a Drª.
Hérica, que faz parte do corpo desta Casa, mas eu quero aqui me permitir,
para em nome da Drª. Margarete, cumprimentar todas as demais Assistentes
Sociais. E eu posso falar de assistente social assim com uma certa
propriedade porque eu, enquanto diretor executivo da ASTIR, tive a
oportunidade de dirigir a ASTIR por três anos, e lá eu pude ver o papel
preponderante que a nossa Assistente Social Margarete representa para
a nossa Associação, representa realmente o conforto dos nossos
associados, pois no momento de desespero, de dor, é a Margarete que
está presente, como são todas as demais, os demais assistentes sociais
que se fazem presentes nos momentos de mais dificuldades que tem
passado o nosso povo e a nossa gente.

Quero parabenizar nominalmente a Drª. Margarete e não posso
também deixar de parabenizar uma pessoa que é do quadro da Polícia
Militar do Estado de Rondônia, que é a Capitã Eliane, que nos honra

também com sua presença, e ela sabe o quanto tem sido difícil fazer
assistência social na nossa Polícia Militar. Recursos inexistentes, mas
ninguém cruza os braços, a Capitã Eliane certamente não cruza os braços,
da forma que pode, às vezes até com recursos do próprio bolso, tem
levado o alento para aqueles que mais necessitam. Cumprimentar também
a minha conterrânea lá do Maranhão, a Marinilde, que também nos honra
aqui com sua presença. Dizer que são vocês que têm realmente levado um
pouco de dignidade para o nosso povo. São vocês que têm buscado
realmente humanizar esta relação Estado/paciente em todos os sentidos.
Paciente hospitalar, paciente, seja ele, na acepção mais ampla da palavra,
por isso é que eu quero aqui me curvar diante de vocês para dizer que
Rondônia só tem sido melhor, dizer que este Brasil só tem caminhado
realmente com o apoio, esse apoio afável, esse apoio que transcende a
questão profissional e que realmente uma das ciências mais humanas das
ciências, que é ser Assistente Social num país que nós sabemos que está
passando por um colapso social. É uma guerra que nós vivenciamos
diuturnamente, é a violência contra a mulher, é a violência contra a criança,
é a violência da prostituição, mas são os nossos assistentes sociais que na
verdade, eu penso que até absorvendo essas demandas, porque nós,
enquanto seres humanos, certamente, ainda que profissionais preparados
para lidar com as mazelas sociais, mas também sabemos que ao absorvermos
essas demandas, e após atender alguém, uma família sem nenhum alento,
aqui em Porto Velho, quando vem do interior, nós sabemos que nós não
conseguimos ir para os nossos lares sem nos recordarmos da miséria pela
qual tem passado o nosso povo.

Vocês estão de parabéns. Vocês têm trazido dignidade para o
nosso povo e ainda há pouco, fico muito feliz porque o Líder do Governo,
com muita propriedade, pelo menos falou de um reconhecimento, que não
fique tão-somente no discurso, na retórica, mas que esse reconhecimento
se efetive com ações políticas, pragmáticas, que venha trazer dignidade
para aqueles que levam dignidade para o povo de Rondônia, que são os
nossos Assistentes Sociais.

Diante destas minhas palavras eu quero aqui, mais uma vez,
ressaltar o brilhantismo desse Deputado Dr. Ribamar Araújo, que eu quero
crer, pedir até para os Assistentes Sociais que não o representam pelo
exercício irregular da profissão no Conselho de Assistência Social, é porque
esse homem nasceu com a sensibilidade, é um dos maiores assistentes
sociais do povo de Rondônia e é por isso que eu não me surpreendi com
esta justa homenagem que vocês recebem agora e quero me solidarizar,
quero engrossar esta fileira, me curvando e prestando esta justa
homenagem a todos vocês.

Meus parabéns e que Deus continue dando a vocês,
impregnando em vossos corações esse desejo indeclinável de continuar
trabalhando por uma sociedade mais justa e mais fraterna.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Concedo a palavra ao
ilustre Deputado Chico Paraíba.

O SR. CHICO PARAÍBA – Garanto que vou ser breve. Bem,
eu quero cumprimentar o nosso Presidente Alex, que está presidindo esta
Sessão e em nome dele cumprimentar todos os Deputados; cumprimentar
o nosso amigo Deputado Ribamar que, com as vossas palavras, eu me
emocionei porque a irmã de V. Exª. era minha grande amiga. E, em nome
da Helena, que nós convivemos lá em Presidente Médici, esta reunião foi
importante porque nós estamos vendo aqui muita gente e eu acho que
somos nós que esquecemos de vocês pela importância que vocês têm, nós
políticos. E dizer que eu tenho uma irmã que é Assistente Social, a Maria
Auxiliadora, que vocês sabem, ela é aposentada hoje, é deficiente, mas
também labutou com vocês nessa área social, tão difícil e tão desprestigiada.
Eu tenho dito e tenho visto que quem é assistente social é uma grande
mãezona, tem um amor muito grande dentro do coração, só amor é que de
fato faz com que vocês exerçam a sua profissão. E a gente não gosta
também, vocês já estão até de saco cheio de muita conversa e pouca
ação. Eu acho que chegou o momento, já que o Líder do Governo se
colocou à disposição, eu acho que é o momento, Líder, de conversar com
o Governador. Já que nós não podemos legislar sobre matéria financeira,
por que não o Governador encaminhar um projeto aqui para esta Casa,
para lembrar das Assistentes Sociais? Porque amor, paz é muito bom, mas
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ninguém vive sem um dinheirinho no bolso. O amor não supera, se nós não
tivermos a nossa família, principalmente, eu estou vendo aqui a maioria já
deve ter seus filhos nas faculdades. Quantos não têm filhos aqui nas
faculdades? Este é o momento que nós, na nossa idade, estamos sofrendo,
e muito, principalmente pela questão financeira.

Então eu quero dizer, Líder, que vamos esquecer um pouquinho
esta conversa, essas homenagens, mas de fato essas meninas estão
precisando de muita ajuda. Então, eu sei que a nossa amiga lá do Céu,
porque tinha o Céu no seu nome, está aqui junto com a gente, uma pessoa
que era meiga, trabalhadora, inteligente, mas deve estar aqui junto,
também sendo homenageada.

Então a V.Exª., Deputado Ribamar, os meus parabéns. Eu
quero lhe dizer do fundo do coração que eu me emocionei não só pela sua
mana, mas eu também tenho uma irmã Assistente Social que luta e labuta
para garantir, inclusive, a sua sobrevivência.

Meu muito obrigado.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Agradecer a presença
do senhor Ivo Armindo, Presidente do Conselho de Emancipação do Distrito
de Vista Alegre do Abunã.

Concedo a palavra ao ilustre Deputado Neri Firigolo.

O SR. NERI FIRIGOLO – Em nome da Dra. Helena, gostaria
de cumprimentar as demais componentes da Mesa; em nome do Deputado
Ribamar, cumprimentar os Deputados que estão na Mesa, inclusive o senhor
Presidente; em nome daquela senhora que está aí sentada, que eu conheço
há muitos anos e sei do trabalho que ela sempre prestou dentro do nosso
Estado, cumprimentar a todas assistentes sociais.

Eu ouvi o Deputado Chico quando colocava a questão dos
elogios. Eu sei que muitas vezes os elogios gratificam a gente, mas no fim
do mês quem gratifica mais é o salário, a moradia, a escola, todas essas
questões. E como o Líder do Governo se prontificou, inclusive, me
perguntava se a questão de fazer projetos para  melhorar a questão das
assistentes sociais era do Legislativo, já é meio caminho andado. Nós
teremos o orçamento que virá, nesse próximo fim de ano, quem sabe os
Deputados que estão aqui, que estão falando hoje, se empenhem para
que a gente possa realmente colocar dinheiro para as políticas sociais,
como é o caso da criança e do adolescente do nosso Estado que é um
problema muito sério. Com tantos outros problemas que muitas vezes tem,
eu sei, como disse o Deputado Euclides, se eu não me engano, a questão
das estradas é bom, mas muitas vezes a questão da paz é melhor que as
estradas. Eu moro no Estado de Rondônia há 35 anos, eu sei que esse
problema da questão social é muito grande e muito grave no nosso Estado.
Então quero aqui parabenizar a iniciativa do Deputado, meu colega de
bancada, Deputado Ribamar, e dizer a todas vocês que a hora que vier um
projeto para esta Assembléia com certeza o Líder do Governo vai convencer
o Governador, com certeza terá o meu apoio incondicional. Eu acho que
nós temos que fazer discursos e colocar na prática aquilo que nós dizemos,
para que as pessoas possam acreditar nos políticos, que muitas vezes
estão desprestigiados. Parabéns a todas vocês pelo trabalho que fazem.
Todo mundo sabe do grande trabalho que fazem. Agora, eu acho que nós
precisamos fazer um trabalho para fazer, compensar o trabalho da
Assistente Social, que nada mais é que rever o quadro, inclusive, a situação
que se encontra o salário de toda esta classe aqui no nosso Estado e é com
certeza um dos mais baixos. Que Deus proteja todos vocês e com certeza
esta Casa vai rever no momento em que tiver oportunidade de fazer isso
e com certeza fará com mérito e com clareza, porque sem assistência social
no nosso Estado o Estado é um Estado morto.

Que Deus proteja todos vocês e que a luz divina ilumine para
que vocês possam fazer realmente o trabalho que vocês fazem e com
certeza não é fácil de fazer. É um trabalho muito difícil e muitas vezes até
ameaçado. Eu conheço pessoas, assistentes sociais, que muitas vezes
são ameaçadas porque denunciam alguns problemas que muitas vezes
acontecem na sociedade.

Parabéns a todas vocês e quero agradecer a oportunidade de
estar falando aqui.

O meu muito obrigado e fiquem com Deus.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Concedo a palavra à
ilustríssima Sra. Helena de Jesus Abreu Araújo, Presidente do Conselho
Regional de Assistência Social.

A SRA. HELENA DE JESUS – Boa tarde, enfim chegou a
minha hora. E eu quero pedir desculpas a todos que passaram aqui antes
de mim, que têm o dom da palavra, da oratória, de chegar aqui e falar por
dez, quinze minutos sem ler. Eu vou pedir perdão e permissão a todos
porque eu vou ler algumas palavras que eu aqui escrevi para que eu não
me perdesse neste momento.

Senhor Deputado Alex Testoni, Vice-Presidente desta Casa;
Senhor Deputado Ribamar Araújo, o proponente desta sessão; Senhor
Deputado Ezequiel Neiva, 3º Secretário desta Casa; Senhora Iranir Freire
Bentes, Presidente da FASER; Hérica Lima Fontenele, estou chamando
assim por ser, por considerá-la minha grande amiga, colega de trabalho,
de profissão e em teu nome, na tua pessoa eu quero então aqui felicitar a
todas nós, a todo esse plenário lindo e maravilhoso, belo que está aqui
hoje. Devemos tudo isso a você e ao Deputado Ribamar Araújo. Aos dois,
meus sinceros agradecimentos.

É com muita honra que estou aqui hoje para representá-las.
Vou dizer representá-las sempre porque hoje neste plenário somos a
maioria. Nós temos, sim, alguns colegas homens que são Deputados, ou
que são Assistentes Sociais, desculpem, são Deputados com certeza nesse
país. E temos também alguns acadêmicos do Curso de Serviço Social. Mas
como hoje aqui realmente nós estamos, enquanto mulheres, dominando
esta Casa, vou me referir a nós mulheres. É com muita honra então que
estou aqui para representá-las nesta Casa de Leis, que tão oportunamente
nos rende homenagens. Em 2006 comemoramos 70 anos de Serviço Social
no Brasil. Este ano comemoramos 50 anos de profissão regulamentada e
esta solenidade é o reconhecimento merecido pelo Estado rondoniense
dessa profissão e dos profissionais que ao longo de 37 anos vêm
contribuindo cotidianamente para a grandeza deste Estado.

O Serviço Social é uma profissão de homens e mulheres com
atuação na realidade social por meio de projetos, pesquisas e serviços que
visam atender às necessidades sociais da população. Surgiu em meados
dos anos 30 do século 20 e vem sendo construído ao longo de 70 anos de
história e fazendo história na sociedade brasileira. O Serviço Social atua
no campo das políticas sociais, cujas práticas visam à ampliação dos direitos
e à emancipação social. Foi assim que os assistentes sociais brasileiros
participaram amplamente do processo de redemocratização deste país e
contribuíram para conquistas de importantes leis que asseguram os direitos
sociais, entre as quais citamos o Estatuto da Criança e do Adolescente, a
Constituição Federal, que é a nossa Lei Magna, a LOAS, a Lei Orgânica da
Assistência Social o SUAS e tantas outras.

A conquista dessas Leis permitiu ainda que diferentes
mecanismos participativos de controle social e democratizadores da gestão
pública das políticas sociais fossem colocados em prática. Nos referimos
aos Conselhos Gestores, fóruns de defesa das políticas públicas, plenárias
populares, conferências das três esferas de governo, orçamentos
participativos, Audiências Públicas, Ouvidorias Sociais; todos com notável
participação das Assistentes Sociais deste país.

Neste processo, o Serviço Social também se organizou
coletivamente e solidificou um Projeto Ético-Político Profissional que tem
como valores principais a liberdade, a defesa intransigente dos direitos
humanos, a democratização de procedimentos, o compromisso com a
competência; o compromisso com a qualidade de serviços prestados. São
pilares jurídicos deste projeto, a Lei de Regulamentação da Profissão, Lei
nº 8662 e o Novo Código de Ética Profissional, todos de 1993. Soma-se a
isto as Diretrizes Curriculares da Profissão, que foram implantadas em
1998.

O Assistente Social é um profissional do Serviço Social que
exerce um trabalho remunerado em diversos setores da sociedade, em
organizações públicas e particulares. Para exercer a profissão, a pessoa
tem que possuir diploma superior de Serviço Social e estar registrada no
Conselho Regional de Serviço Social. No Brasil, somos hoje
aproximadamente 73 mil assistentes sociais. Em nosso Estado este número
reduz para pouco mais de 300 Assistentes Sociais inscritos em nosso
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Conselho. Contamos com a presença também, atualmente, de duas
Faculdades no interior do Estado, a ULBRA, em Ji-Paraná, e a FAMA em
Vilhena. Acreditamos que essas unidades de ensino contribuirão para a
ampliação do nosso número de profissionais em médio prazo. Estamos
espalhados nas instituições públicas nas três esferas de governo, nosso
maior empregador. Assim, nos encontramos na Saúde, na Educação, na
Assistência Social, na Justiça, no Ensino Especial, em planejamentos, na
Seguridade Social, no INCRA, no IBAMA, na FUNASA e atualmente nesta
Casa de Leis, na Assembléia Legislativa.

No setor privado, nos encontramos nos Correios, CERON,
ELETRONORTE, SESC, IEL, UNIMED e na área de ensino como a ULBRA, a
FAMA e a Faculdade São Lucas. Além de comemorarmos hoje os 50 anos de
profissão regulamentada, escolhemos como tema para debates que
fermentam a categoria nessa semana,Assistentes Sociais na luta
contra o desemprego, as desigualdades e a violência. Um tema
que coloca na mesa dos debates as questões sociais atuais e presentes na
sociedade brasileira. Portanto, presente também no cotidiano de nossas
práticas profissionais, como os nobres Deputados já tão bem colocaram
aqui antes de mim.

Somos um país com a quarta pior concentração de renda do
mundo; as pessoas vivem e moram mal, não têm acesso ao lazer, cultura e
serviços de boa qualidade. É cada vez mais difícil se arranjar um emprego
bom. Não temos uma educação de qualidade e os direitos da maioria não
são garantidos. Os índices de corrupção recentemente descobertos e que
a cada dia vêm à tona impõem à sociedade um sentimento de desânimo e
descrença. Tudo isso gera violência, a barbárie, as atitudes individualistas
e antiéticas, a degradação, a forma de fazer política.

Por isso, nesta semana, nós, assistentes sociais brasileiros,
reafirmamos nossa luta pela construção de novas formas de organização
da sociedade. A busca permanente por uma sociedade menos desigual e
por um mundo onde o respeito ao diferente possa se expressar. Para isso
reafirmamos o nosso compromisso com os valores do nosso Projeto Ético-
Político Profissional, anteriormente citado. Pela defesa intransigente dos
direitos humanos e lutamos pela efetivação com qualidade e competência
das leis que asseguram esses direitos. Nos posicionamos contra o
rebaixamento da idade penal; contra o ensino superior à distância e
defendemos o ensino público de qualidade. Pela liberdade da expressão
sexual, somos radicalmente contra qualquer forma de repressão e
discriminação. E por último, defendemos uma proposta de desenvolvimento
sustentável e responsável para a nossa Amazônia, que preserve nossas
riquezas naturais para gerações futuras.

Esses são os compromissos éticos que devem permear o
cotidiano dos Assistentes, das Assistentes Sociais, ainda que esse cotidiano
seja marcado por péssimas condições de trabalho que envolvem espaços
inadequados, sem garantia de sigilo profissional, equipamentos sucateados
e salários indignos com a profissão qualificada que somos. Além do
desrespeito ao nosso trabalho por parte de instâncias dirigentes. Neste
item teríamos uma lista infinita para citar, porém queremos citar apenas
duas: a primeira delas que se refere à inexistência de uma política de
Estado da Assistência Social. Alguém aqui citou já nesta sessão, recordou-
se da Secretaria de Trabalho e Promoção Social, do grande trabalho que
esta Secretaria desenvolvia neste Estado, há uns quinze anos atrás. E
aqui nós chegamos com sucateamento desta Secretaria, com o desmonte
desta política. Até hoje o Estado nos deve uma política de Assistência
Social. Estamos aqui para conclamar isso, aproveitar esta oportunidade e
pedir apoio aos Deputados para que façamos, para que sensibilizemos o
Poder Público Estadual, o Executivo Estadual na implantação de uma política
estadual de Assistência Social, com equipe técnica qualificada para exercê-
la.

Queremos lembrar ainda que no início de 2006 fomos
surpreendidos por mais uma dessas atitudes arbitrárias do Poder Executivo
deste Estado, que aprovou uma nova estrutura organizacional para os
serviços de saúde e simplesmente eliminou núcleos e grupos de Serviço
Social na Saúde, com anos de história, dedicação e trabalho na forma que
os Deputados tão bem colocaram aqui antes de mim. Refiro-me ao setor de
Serviço Social do Hospital de Base, do CEMETRON e do João Paulo II,
núcleos de trabalhos pioneiros no Estado na área de Saúde e que muito já
contribuíram e contribuem para o bom oferecimento de serviço de saúde
deste Estado.

Vale ressaltar que a política de Saúde é aquela que mais
emprega Assistentes Sociais em Rondônia, sendo este profissional
reconhecido pelo Conselho Nacional de Saúde como um profissional da
área e por isso acreditamos que merece reconhecimento, respeito e
tratamento adequados.

Na tentativa de resolver a situação aqui apresentada,
entregamos ao representante da Secretaria de Estado de Saúde um
documento onde solicitamos o retorno dos núcleos de Serviço Social de
Saúde nas unidades aqui colocadas. Porém o atendimento está
condicionado a novo Projeto de Lei a ser enviado a esta Casa para modificar
a estrutura aprovada em 2006. Por isso, conclamamos a esta Casa de Leis
interceder junto ao Executivo Estadual no sentido de reverter esta situação
que muito tem afligido o cotidiano dos profissionais que atuam na área de
Saúde.

Finalmente, quero parabenizar a todos e a todas as colegas
presentes nesta solenidade e aqueles que não puderam vir, por esse dia,
por todos os dias que fazemos de nossas práticas um grito constante por
uma sociedade sem violência, com emprego e com igualdade. E convidamos
todas e a todos os maridos, é claro, para o nosso jantar logo mais à noite.
A esta Casa rendemos nossos sinceros agradecimentos por tão importante
lembrança e solenidade ímpar.

Obrigada.

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Concedo a palavra ao
ilustre Deputado Alexandre Brito.

O SR. DR. ALEXANDRE – Boa tarde a todos. Primeiro, quero
dizer para a Presidenta do Conselho que ela está boa de garganta, que já
pode se candidatar. Dizer que estarei no jantar também, Presidenta, nesse
jantar eu vou também comer lá junto com vocês, boca livre. Mas vamos lá.
Queria primeiro parabenizar o Deputado Ribamar Araújo por esta
homenagem mais do que bonita e necessária. Aliás, aqui no Brasil nós não
temos muito hábito de fazer homenagens e quando a gente se dispõe em
fazer um ato deste é mais do que o reconhecimento às classes que precisam.

E aí eu queria, enquanto eu pensava ali, eu queria achar uma
palavra para definir o que é ser Assistente Social. Uma palavra que definisse
e eu fiquei buscando nas amigas e quase sempre mulher, eu não conheço
nem um homem, mas buscando as amigas, o que é ser uma Assistente
Social e quando ser Assistente Social. E aí eu pensei que não existe prazo
nem limite para ser Assistente Social. Assistente Social que lida com as
mazelas da sociedade, com as dificuldades, com as crianças pobres, mas
às vezes com as ricas; com desempregados, mas às vezes com empregados;
com os idosos e às vezes muito mais do que os idosos; com quem precisa e
com quem nem sabe que ainda precisa; é isso que eu vejo numa Assistente
Social. Ser na rua e ser em casa; muitas vezes ser mais Assistente Social na
rua do que em casa e chegar em casa com um sorriso para também continuar
sendo em seus lares. E eu defini então que a palavra que mais se aproxima
do que é ser Assistente Social é a palavra amor. Se nós que somos filhos
dele, que é a grande expressão de amor que existe e existiu e se nós
somos a imagem e semelhança de Deus, tenho certeza que Ele usou a
Assistente Social como modelo. Obrigado.

(Às 16 horas e 39 minutos o Senhor Alex Testoni passa a
presidência ao Senhor Ribamar Araújo).

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Araújo) – Com a palavra
agora o eminente Deputado Alex Testoni.

O SR. ALEX TESTONI – Gostaria de cumprimentar o ilustre
Deputado Ribamar Araújo, parabéns pela sensibilidade deste dia tão
importante, V.EX.ª fazer esta propositura de Indicação. E em seu nome,
Deputado Ribamar, cumprimentar todos os meus colegas Deputados aqui
hoje; em nome da dona Helena, da dona Hérica, cumprimentar todas as
Assistentes Sociais e todas as mulheres que estão aqui.

O ilustre Deputado Jesualdo Pires falou que só tinha mulheres
aqui. Eu estive ontem numa reunião de Diretoras e Vice-Diretoras também
só tinha mulheres. Eu fiquei ali observando e analisando e hoje vendo a
presença maciçamente das mulheres, eu cheguei a uma conclusão: por
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que somente mulheres Diretoras e Vice-Diretoras e somente mulheres
Assistentes Sociais?

Eu vou responder para vocês. Porque o que vocês fazem é
muito difícil. O que vocês fazem é uma grande missão e nós homens, muito
espertos, deixamos para vocês fazerem. Então parabéns. Parabéns pelo
trabalho de vocês. E também dizer que quem realmente sabe o valor de
vocês é quem precisa naquele momento difícil que vocês atendam, muitas
vezes é naquele momento de enfermidade, muitas vezes é porque a barriga
está roncando. Então essas pessoas que vocês atendem, com certeza
absoluta, são eternamente gratas. Então cabe a nós hoje, Deputado
Ribamar, também fazer essa tão importante homenagem.

Parabéns a vocês. Parabéns ao Deputado Ribamar Araújo.

O SR. PRESIDENTE (Ribamar Araújo) - Eu queria neste
momento entregar uma plaquinha à Presidente do Conselho Regional,
entregar simbolicamente porque todas as Assistentes Sociais vão receber
também a sua.

Então, neste momento, nós vamos entregar à senhora Helena
de Jesus esta plaquinha, simbolicamente.

(Às 16 horas 43 minutos o Senhor Ribamar Araújo passa a
presidência ao Senhor Alex Testoni)

O SR. PRESIDENTE (Alex Testoni) – Convido a todos os
presentes para, de pé, ouvirmos o Hino Céus de Rondônia.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Nada mais havendo a tratar, invoco a proteção de Deus e declaro
encerrada esta Sessão Solene.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 16 horas e 47 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS NA 27ª SESSÃO
ORDINÁRIA DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 7ª LEGISLATURA

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EZEQUIEL NEIVA - Requer
à Mesa Diretora que seja antecipada a data de Audiência Pública para
discutir o assunto sobre a obesidade.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer nos termos
regimentais que seja antecipada a data da Audiência Pública, marcada
para o dia 25 de junho de 2007, para o dia 20 de junho de 2007 às 15
horas, cujo objetivo é discutir o problema de obesidade.

JUSTIFICATIVA

Pedimos o apoio dos nobres Pares para remarcamos a data da
Audiência Pública para o dia 20 de junho de 2007, às 15 horas, por ser o
período ora marcado próximo do inicio do recesso parlamentar, onde são
analisadas e votadas proposições de relevante importância, como por
exemplo o Projeto de Lei de Diretrizes Orçamentárias e outras matérias
inerentes ao fim do 1° período parlamentar.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Deputado Ezequiel Neiva
3° Secretario

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURINHO SILVA – Indicação
ao Governo do Estado para incluir no seu pacote de Obras do Estado a
recuperação da RO 05 (Estrada da Penal) no trecho entre a Rua do
Contorno, no Conjunto Marechal Rondon até a Rua 13, Avenida Guaporé.

O Deputado que a presente subscreve, ouvido o Plenário na
forma regimental e de acordo com o art. 188 do Regimento Interno, indica

ao Chefe do Poder Executivo que determine ao Departamento de Obras
Civis e Serviços Públicos – DEOSP a recuperação da RO 05 (Estrada da
Penal) trecho entre a rua do contorno no conjunto Marechal Rondon, até
a Rua Treze – Av Guaporé.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares

Por duas vezes o Governo do Estado promoveu trabalho na RO
05 (ESTRADA DA PENAL), contudo o fez a partir da Rua Treze – Av.
Guaporé, abandonando o trecho inicial, iniciava no conjunto Marechal
Rondon, onde existe um bueiro que torna intransponível aquele trecho.
Desde a construção do conjunto Marechal Rondon, sempre a população
usou a RO 05 desde a Av. Tiradentes até a Estrada da Penal. Acerca de
quatro anos fortes chuvas criaram erosão que destruiu aquele trecho da
Rodovia que foi abandonada passando todo tráfego da Rua Treze em
diante, o que  faz um grande contorno para se chegar ao conjunto Marechal
Rondon. O restabelecimento deste trecho da RO 05 facilita o fluxo dos
policiais que se dirigem aos Presídios e dos moradores assentados ao longo
da Rodovia.

Plenário das Deliberações, 09 de abril de 2007

Maurinho Silva
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO TIZIU JIDALIAS – Indica ao
Poder Executivo Estadual a designação do Shopping Cidadão Itinerante
para os municípios de Buritis, Campo Novo, Monte Negro, Cacaulândia,
Theobroma, Governador Jorge Teixeira, Vale do Anari, Machadinho, Alto
Paraíso, Rio Crespo, Cujubim e Distrito do 5º BEC.

O Parlamentar que este subscreve, indica na forma regimental
ao Poder Executivo Estadual, que seja designado o Shopping Cidadão
Itinerante para a realização de seus serviços nos municípios de Buritis,
Campo Novo, Monte Negro, Cacaulandia, Theobrama, Governador Jorge
Teixeira, Vale do Arari, Machadinho, Alto Paraíso, Rio Crespo, Cojubim e
Distrito de 5° BEC.

JUSTIFICATIVA

O Shopping Cidadão itinerante têm levado à população carente
dos municípios do interior do Estado, serviços imprescindíveis em beneficio
das pessoas que não dispõe de recursos financeiros para regularizar
documentos essenciais para o dia a dia em sociedade, como a identidade
que é imprescindível a qualquer cidadão, pois sem ela ninguém consegue
realizar qualquer serviço perante órgãos públicos, empresas privadas,
ingresso em instituições de ensino, etc.

Portanto, é louvável a ação do Governo do Estado em viabilizar
esses serviços através do shopping cidadão itinerante, que aproxima cada
vez o Governo do povo. A descentralização desses serviços mostra  que o
Governo se preocupa em cumprir sua missão primando pelo bem estar
social da coletividade.

Diante disso é que solicitamos o apoio do Poder Executivo para
ver concretizada essa reivindicação, que traduz anseio da população a ser
beneficiada.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2007

Tiziu Jidalias
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA DANIELA AMORIM – Indica
ao Excelentíssimo Governador do Estado à necessidade de se efetuar
ações e/ou campanhas no sentido de serem fornecidos documentos pessoais
a menores, em abrigos, entidades e casas de apoio.

A Deputado que a presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado a necessidade de serem feitas
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ações e/ou campanhas periódicas, através da Secretaria de Segurança
Pública e Cartórios de Registro Civis, no sentido de serem fornecidos
documentos pessoais, como, RG, CPF, TÍTULO DE ELEITOR, a menores de
idade, que ainda não possuem tais documentos e que estejam vivendo em
abrigos, entidades e casas de apoio.

JUSTIFICATIVA

Os menores que vivem nestes locais necessitam  desses
documentos, pois, são solicitados nas Unidades de Saúde, quando uma
pessoa necessita de atendimento médico ou na inscrição dos programas
de saúde e de assistência social. São com esses documentos que eles
poderão fazer a matricula na escola. Inclusive, é um direito que a qualquer
pessoa deve ser proporcionado com respeito.

Contamos com o apoio dos nobres Pares para a aprovação dessa
propositura.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Daniela Amorim
Deputada Estadual Líder do PTB

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUALDO PIRES –
Requer à Mesa Diretora, seja reiterado, o pedido de informações ao Poder
Judiciário do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que este subscreve, requer nos termos
regimentais, seja oficiado ao Senhor Presidente do Tribunal de justiça do
Estado solicitando daquela autoridade informações no que concerne à
cobrança de R$ 9.90 (nove reais e noventa centavos) para expedição de
certidões cíveis e criminais nos cartórios do Poder Judiciário em todo o
Estado de Rondônia.

JUSTIFICATIVA

Como já havíamos manifestado em requerimento anterior, cujas
informações foram solicitadas ao Poder Judiciário em 29/03/2007 e
passados mais de 40 dias não obtivemos nenhuma resposta, diversos
advogados têm nos cobrados providências quanto à cobrança de taxa
para obtenção de certidões cíveis e criminais pelos cartórios do Poder
Judiciário.

A cobrança da referida taxa para obtenção de certidões fere a
Constituição Federal em seu artigo 5°, inciso XXXIV, alínea b, que dispõe.

Art. 5º...................................................................
XXXIV...São a todos assegurados, independentemente do

pagamento de taxas:
b) a obtenção de certidões em repartições públicas, para a defesa

de direitos e esclarecimento de situações de interesse pessoal.
Sendo assim, solicitamos apenas que o Tribunal de Justiça nos

informe qual o fundamento jurídico  para a cobrança da taxa e onde são
aplicados os valores arrecadados.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Jesualdo Pires
Deputado Estadual - PSB

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO - Indica ao
Senhor Governador do Estado, a necessidade da reforma da Escola Estadual
de Ensino Fundamental e Médio Marechal Costa e Silva no distrito de Bom
Jesus no município de Jaru/Rondônia.

O parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exm° Senhor
Governador do Estado, ouvido o douto Plenário na forma regimental, a
necessidade da reforma da E.E.E.F.M. Marechal Costa e Silva, no distrito
de Bom Jesus no município de Jaru/RO.

JUSTIFICATIVA

Atendendo a solicitação do Prefeito do município de Jaru,
Sr.Ulisses Borges de Oliveira, este parlamento vem por meio desta solicitar
a reforma urgente da escola acima citada. Após vistoria realizada a pedido
do ministério Público, foi constatado que a E.E.E.F.M. Marechal Costa e
Silva necessita com a máxima urgência de uma reforma total e completa.

Foi verificado que as paredes possui rachaduras proveniente do
recalque do aterro da calçada que fez com que a mesma se “deslocasse”
do prédio, outro tipo de rachadura encontrada foi devido ao destacamento
entre a alvenaria e a coluna de concreto e entre a alvenaria e as vigas de
concreto, o restante são fissuras no próprio revestimento.

Outro grave problema encontrado foi a cobertura de madeira do
pátio que encontra-se com peças se deslocando uma das outras na região
das emendas, diminuindo a estabilidade de toda  sua estrutura, portanto
é necessário sua total demolição para maior segurança dos usuários da
escola.

Na ocasião foi solicitado os seguintes serviços para a melhoria do
espaço físico da escola: recuperação e reforço da estrutura de cobertura
e substituição das telhas, pois as mesmas encontram-se desalinhadas e
com muito vazamento, substituição de piso e do forro, reforma e
adequação dos banheiros para atender aos portadores de necessidades
especiais, substituição de esquadrias de madeira com tela por esquadrias
metálicas, construção de refeitório, revisão nas instalações elétricas e
hidráulicas, demolição do pátio com estrutura de madeira com substituição
de estrutura metálica e pintura geral.

Diante do exposto citado acima solicito uma atenção especial
para aqueles alunos, professores e funcionários que estudam e trabalham
em situações precárias, da maneira em que se encontra os usuários estão
sujeitos a acidentes, pois o pátio da escola está hoje amarrado com cabo
de aço.

Precisamos olhar com amor e carinho para os jovens de hoje, são
eles o nosso futuro.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO VALTER ARAÚJO – Indica ao
Senhor Governador do Estado à necessidade de viabilizar a instalação de
um bebedouro industrial na Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Marechal da Costa e Silva do distrito de Bom Jesus, município de Jaru.

O parlamentar que a presente subscreve, indica ao Exm° Senhor
Governador do Estado, ouvido o douto Plenário na forma regimental, a
necessidade de viabilizar junto ao órgão competente, a instalação de um
bebedouro industrial, para atender a E.E.E.F.M. Marechal da Costa e
Silva, do distrito de Bom Jesus, município de Jaru.

JUSTIFICATIVA

Esta solicitação atende reivindicação do Senhor Borges, Prefeito
Municipal de Jaru, que tem se preocupado com a situação que a escola
está enfrentando na questão do fornecimento de água para consumo dos
alunos e todo pessoal do quadro da Escola, tanto que já instalou um poço
artesiano, para melhor atendê-los.

Porém, com a instalação do bebedouro industrial, a escola terá
capacidade para fornecer água tratada, limpa e gelada, dando novo
incentivo aos freqüentadores, principalmente aos alunos que com o calor
que essa região apresenta, o consumo dessa água refrescante, trará
alivio e disposição  e como conseqüência, melhor produtividade na
aprendizagem e o gosto pela permanência nas dependências da escola,
tais como na biblioteca, quadra de esportes, etc...enfim o aluno passará a
ter na escola um complemento de sua casa.

Proporcionará ainda incentivo às atividades de integração com a
comunidade, procurando atrair a família no seio escolar e desta forma
estaremos contribuindo para que os alunos possam se sentir acolhidos de
forma que encontrem conforto e assim, abertos para melhor integração e
aprendizagem.
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Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Valter Araújo
Deputado Estadual

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ALEX TESTONI – Indica ao
Governo do Estado a urgente necessidade de ser construído através da
Secretaria de Estado de Saúde a UTI-Pré-Natal e o Centro Cirúrgico no
Hospital do Município de Ouro Preto do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve, indica na forma
regimental, a urgente necessidade de ser construído através da Secretaria
de Estado da Saúde as Unidades de Terapias Intensivas – UTI e UTI – Pré
– Natal e o Centro Cirúrgico no Hospital do município de Ouro Preto do
Oeste.

JUSTIFICATIVA

O Governo do Estado de Rondônia tem trabalhado de forma
responsável pela adequação das demandas dos atendimentos da população
nos vários diagnósticos e males.

Somos testemunhas que o aparato de saúde pública tem sido
responsabilizado e estado a cargo do Governo do Estado, e muito pouco
feito pela União.

Diante dos fatos e das dificuldades envolvendo o setor da saúde
pública no Estado de Rondônia e da enorme dificuldade enfrentada também
pelos municípios é que solicitamos apoio do Governo do Estado em favor do
povo do município de Ouro Preto do Oeste e região.

Espero desta forma, contar com a aprovação da presente
propositura em favor da Saúde Pública de Ouro Preto do Oeste.

Plenário das Deliberações, 08 de maio de 2007

Deputado Alex Testoni
1° Vice-Presidente

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Senhor Governador do Estado com cópia para a Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de realizar Operação
Policial Integrada no município de Machadinho do Oeste, Distrito de 5º BEC
e no município de Vale do Anari.

O Deputado que a presente subscreve nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia a Secretaria de
Segurança, Defesa e Cidadania, sobre a necessidade de realizar operação
policial integrada entre as Policias Civil e Militar, no município de Machadinho
do Oeste, distrito do 5° BEC e no município de Vale do Anari.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, apresentamos a proposição a qual
solicitamos a realização de uma operação integrada entre as Policias Civil e
Militar nos locais acima citados, com a finalidade de coibir a ocorrência de
crime naquela região, prender foragidos da justiça, recuperar veículos
furtados/roubados entre outras ações policiais, visando dessa forma
aumentar a segurança de toda população residente nessas localidades,
prevenindo assim que mais delitos sejam perpetrados.

Contamos com o apoio de Vossas Excelências, para APROVAÇÃO
DA PROPOSITURA ora apresentada.

Plenário das Deliberações, 09 de maio de 2007

Deputado Neodi Carlos
Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS - Indica ao
Senhor Governador do Estado, com cópias à Secretaria de Estado de

Segurança, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de reformar e ampliar
o Quartel da Polícia Militar, localizado no município de Machadinho do Oeste.

O Deputado que a presente subscreve nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado com cópias a Secretaria de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania, sobre a necessidade de reformar e
ampliar o Quartel da Policia Militar, localizado no município de Machadinho
do Oeste.

JUSTIFICATIVA

Reivindicamos ao Chefe do Executivo Estadual, que providencie
junto a Secretaria de Segurança, a reforma e ampliação do Quartel da
Policia Militar, no município de Machadinho do Oeste, devido ao tamanho
do prédio não atender as necessidades físicas da administração militar.

Assim sendo, pedimos com certa urgência a ampliação das
dependências do referido quartel, e também reforma geral, possibilitando
melhores condições de trabalho aos policiais militares que ali laboram, e
também propiciar um melhor atendimento e conforto a comunidade com
instalações mais adequadas dentro da atual filosofia da Policia Comunitária
utilizada pela Policia Militar de Rondônia.

Por isso, apresentamos a presente indicação, e contamos com o
apoio dos nobres Pares para a sua aprovação.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2007

Deputado Neodi Carlos
Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Senhor Governador do Estado com cópias à Secretaria de Estado de
Segurança, Defesa e Cidadania sobre a transformação do Grupamento da
Polícia Militar de Machadinho do Oeste para Companhia de Polícia Militar.

O Deputado que a presente  subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia a Secretaria de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania, sobre a necessidade de transformar o
Grupamento da Policia Militar de Machadinho do Oeste para Companhia de
Policia Militar.

JUSTIFICATIVA

Senhores Parlamentares, em virtude do grande crescimento
econômico daquela região, e também da ampla extensão territorial da
Comarca de Machadinho do Oeste, faz-se necessário que seja ativada e
instalada uma Companhia de Policia Militar no citado Município, viabilizando
uma melhor capacidade operacional a Policia Militar com a aquisição de mais
equipamentos e efetivo, propiciando desta forma uma maior segurança
aos moradores da referida localidade.

Por isso, apresentamos a presente indicação e contamos com o
apoio dos nobres Pares para a aprovação.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2007

Deputado Neodi Carlos
Presidente - ALE

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO NEODI CARLOS – Indica ao
Senhor Governador do Estado com cópia para o Secretário de Estado da
Segurança, Defesa e Cidadania sobre a transformar a 1ª Companhia
Independente de Policiamento Ostensivo de Jaru em Batalhão de Polícia
Militar.

O Deputado que a presente subscreve, nos termos regimentais,
indica ao Senhor Governador do Estado, com cópia a Secretaria de Estado
da Segurança, Defesa e Cidadania sobre a necessidade de transformar a
1° Companhia Independente de Policiamento Ostensivo de Jaru em Batalhão
da Policia Militar.

JUSTIFICATIVA
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Em virtude do grande crescimento socioeconômico da região de
Jaru, sob a responsabilidade  da citada Companhia da Policia Militar, que
compreende mais quatro municípios Machadinho do Oeste, Theobroma,
Vale do Anari e Governador Jorge Teixeira, e ainda os distritos do 5° BEC
e Tarilândia, cujas populações é superior a 130.000 habitantes, segundo
dados do último censo do IBGE atingindo uma extensa área territorial
correspondente ao Estado de Sergipe.

Plenário das Deliberações, 10 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos
Presidente -ALE

ATOS DIVERSOS

ATO/ADM/GP/Nº 1653/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 14 à 16/05/2007, ao
Deputado Estadual JIDALIAS DOS ANJOS PINTO, cadastro nº. 012187-
2, para deslocar-se a Brasília – DF, para acompanhar a votação da Medida
Provisória que trata da transposição dos servidores estaduais, conforme
Processo nº. 1901/2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1652/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 14 à 16/05/2007, ao
Deputado Estadual LUIZ ALBERTO GOEBEL, cadastro nº012192-1, para
deslocar-se a Brasília - DF, para acompanhar a votação da Medida Provisória
que trata da transposição dos servidores estaduais, conforme Processo
nº.1902/2007.

Porto Velho, 15 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº 1712/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005.

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias, no período de 16 a 19/05/07, aos
servidores abaixo relacionados, com destino ao município de Cujubim –

RO, para participarem do mutirão de saúde, conforme Processo n°. 1905/
2007.

Cad: 12500-6
Nome: Alexandre Fernandes Bianco
Cargo: Médico
Lotação: Departamento Médico

Cad: 1044-7
Nome: Eduardo Wanssa
Cargo: Médico
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12718-5
Nome: Fábio José V. de Moraes
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Departamento de Comunicação

Cad: 811-1
Nome: Jediael Pereira da Silva
Cargo: Agente de Serviço
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12507-2
Nome: Jefferson Dorigheto Bonifácio
Cargo: Odontólogo
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12511-3
Nome: Nataska Wanssa
Cargo: Odontólogo
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12512-1
Nome: Rached Mohamoud Ali
Cargo: Médico
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12513-0
Nome: Rosangela Romanini
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12514-7
Nome: Rosimeire da Silva Nascimento
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Departamento Médico

Cad: 12515-5
Nome: Santa Regina Brasil
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Departamento Médico

Porto Velho, 16 de maio de 2007

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Pesidente

ATO/ADM/GP/Nº.1740/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 11 à 16/05/2007, ao
servidor ALEXANDRE MAGNO NUNES PINTO, cadastro nº. 013109-5,
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Cargo de Assistente Técnico, lotado no Departamento de Policia Legislativa,
para deslocar-se ao município de Machadinho D’Oeste - RO, a serviço
desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 1956/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1741/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 18 à 21/05/2007, ao
servidor ALLAN AMORIM LINS, cadastro nº012568-4, Cargo de Assessor
Parlamentar, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-
se aos Municípios de Ariquemes, Ji-Paraná, Pimenta Bueno e Vilhena - RO,
a serviço desta Casa de Leis, conforme Processo nº. 02006/2007.

Porto Velho, 18 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.1735/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 11 à 16/05/2007, ao
servidor ANTONIO ALVES DA SILVA, cadastro nº. 012807-6, Cargo de
Assistente Técnico, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se ao município de Machadinho D’Oeste - RO, a serviço desta
Casa de Leis, conforme Processo nº. 1955/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.1713/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 11 à 12/03/2007, ao
servidor ARINO PASSOS VIEIRA, cadastro nº.12557-7, Cargo de
Assistente Técnico, lotado no Departamento de Cerimonial, para deslocar-
se ao Município de Ministro Andreazza - RO, para prestar serviço a esta
Casa de Leis, conforme Processo nº.1908/2007.

Porto Velho, 16 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1736/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 11 a 16/05/07, ao servidor
EDILSON CRISPIN DIAS, cadastro nº012583-2, Cargo de Assessor
Parlamentar, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-
se ao Município de Machadinho D’Oeste – RO, a serviço desta Casa de
Leis, conforme Processo nº. 01954/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.1739/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (Três) diárias no período de 11 à 14/05/2007, ao
servidor EDIMILSON PEREIRA DE SOUZA, cadastro nº. 013112-8, Cargo
de Assistente Técnico, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se ao município de Machadinho D’Oeste - RO, a serviço desta
Casa de Leis, conforme Processo nº. 1958/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1737/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (três) diárias no período de 11 à 14/05/2007 ao
servidor ÊNEDY DIAS DE ARAUJO, cadastro nº012421-4, Cargo de Diretor
do Departamento de Policia Legislativa, para deslocar-se ao município de
Machadinho D’Oeste - RO, a serviço desta Casa de Leis, conforme Processo
nº. 01957/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº1442/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:
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Conceder 03 (três) diárias no período de 24 à 26/04/2007, ao
Deputado Estadual JAIR MIOTTO, cadastro nº012185-6, para deslocar-
se a Brasília – DF, para participar da Reunião com a Bancada Federal sobre
transposição e outras deliberações conforme Processo nº. 1659/2007.

Porto Velho, 23 de abril de 2007.

- Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira -
Presidente

ATO/ADM/GP/Nº.1738/2007

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais, e nos termos do Artigo
78, da Lei Complementar nº. 68, de 09 de dezembro de 1992 e Resolução
nº. 115/05, de 23 de dezembro de 2005,

R E S O L V E:

Conceder 03 (Três) diárias no período de 11 à 14/05/2007, ao
servidor VALDEIR MOREIRA DE SOUZA, cadastro nº. 013115-2, Cargo
de Assistente Técnico, lotado no Departamento de Policia Legislativa, para
deslocar-se ao município de Machadinho D’Oeste - RO, a serviço desta
Casa de Leis, conforme Processo nº. 1959/2007.

Porto Velho, 17 de maio de 2007.

Deputado Neodi Carlos Francisco de Oliveira
Presidente

CONVÊNIO UNIR

CONVÊNIO N. 001/2007/PGF/UNIR

Convenente: ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Conveniada: FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDONIA
A FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE FEDERAL DE RONDÕNIA – UNIR, neste
ato representado por seu magnífico reitor, o Professor Doutor José
Januário de Oliveira Amaral e a ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, neste ato representado por seu Presidente, o
Deputado Estadual Neodi Carlos Francisco de Oliveira, tem por justo
e contratado o presente convênio mediante as seguintes cláusulas e
condições que seguem:

DO OBJETO: O presente convênio tem por objetivo geral estabelecer a
operação conjunta dos contratantes, visando estabelecer entre os mesmos
cooperação técnica e cultural, a prestação de serviços em nível de parceria
e o intercâmbio de conhecimentos, informações, experiências, por
intermédio de cursos e treinamentos com vista ao aperfeiçoamento e a
especialização técnica dos recursos humanos, mediante a implementação
de ações, programas, projetos e atividades complementares de interesses
comuns entre a Universidade Federal de Rondônia e a Assembléia Legislativa
do Estado de Rondônia, bem como entre seus órgãos de direção e execução
A cooperação e o intercâmbio entre os contratantes consistem no
desenvolvimento de programas de educação à distância, podendo-se
estender a cooperação para outras áreas que se fizerem presentes
interesses recíprocos.
A Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia porá à disposição da
Universidade Federal de Rondônia um técnico em comunicação social.
Em contrapartida, a Universidade Federal de Rondônia disponibilizará à
Assembléia Legislativa do Estado de Rondônia os programas de ensino à
distância por ela desenvolvidos.

DA EXECUÇÃO DAS ATIVIDADES: As ações que venham a se
desenvolver em decorrência deste convênio e que requeiram formalização

jurídica para sua implementação, terão as suas condições específicas,
descrição das tarefas, responsabilidades financeiras, prazos de execução
e demais condições definidas em Termos Aditivos ao presente convênio ou
Contratos, acordados entre as partes.

DAS OBRIGAÇÕES: As partes assumem as seguintes responsabilidades
para a fiel execução do presente convênio:
a) Designar uma unidade (Coordenação, Setor e Área) responsável para
atuar na Condição de agente de integração, visando a execução das
atividades objeto do presente convênio, bem como para dirimir dúvidas ou
prestar informações a elas relativas;
b) Receber em duas dependências o(s) servidor(es) indicado(s) pela outra
parte para participar de eventos, estágios ou visitas, e designar profissional
para acompanha-lo no desenvolvimento das atividades pertinentes;
c) Levar imediatamente ao conhecimento da outra parte, fato ou ocorrência
que interfiram no andamento das atividades decorrentes deste instrumento,
para a adoção das medidas cabíveis;
d) Acompanhar e fiscalizar as ações relativas ao objeto do presente
convênio, por intermédio de seus respectivos representantes;
e) Fornecer as informações e orientações necessárias ao melhor
desenvolvimento e fiel cumprimento do presente convênio;
f) Notificar, por escrito, sobre imperfeições, falhas ou irregularidades na
execução de convênios, termos aditivos ou contratos celebrados em
decorrência deste Convênio.

DA EXECUÇÃO E DA FISCALIZAÇÃO: A execução deste convênio será
exercida e fiscalizada pelos contratantes, ou pelas pessoas que forem por
eles designadas, que terão amplos poderes para praticar quaisquer atos
que se destinem a manter e aperfeiçoar o objeto deste convênio, devendo
o mesmo dar ciência a autoridade imediatamente superior das providências
adotadas para seu fiel cumprimento.
No caso de ocorrência de despesas, os procedimentos deverão ser
consignados em instrumento específicos, os quais obedecerão às condições
previstas na legislação.

DA VIGÊNCIA: O presente convênio tem vigência de 48(quarenta e oito)
meses, contratados a partir da data de sua assinatura.

DA PUBLICAÇÃO: Este convênio de cooperação técnica terá seu extrato
publicado no Diário Oficial da União.

DO FORO: Para dirimir quaisquer questões oriundas do presente convênio,
as partes elegem o foro federal da Seção Judiciária do Estado de Rondônia.

ASSIM, por estarem de acordo com todas as condições acima estabelecidas,
assinam as partes conveniadas o presente convênio em 3(três) vias de
igual teor e forma, que seguem isentos de quaisquer rasuras ou entrelinhas,
para que produzam um só efeito legal, juntamente com as testemunhas
infra-signatárias.

Local e Data: Porto Velho, 22 de Fevereiro de 2007.

JOSÉ JANUÁRIO DE OLIVEIRA AMARAL - Reitor da Fundação
Universidade Federal de Rondônia – UNIR

Deputado Estadual NEODI CARLOS FRANCISCO DE OLIVEIRA -
Presidente da Assembléia Legislativa de Rondônia

TESTEMUNHAS:

Nome: Demócrito Inácio de Oliveira

Nome: Alexandre Rolim Jorge Badra


