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ATA DA 71ª SESSÃO ORDINÁRIA
 DA2ª SESSÃO LEGISLATIVA

 DA 8ª LEGISLATURA
Em 27 de novembro de 2012

Presidência dos Srs.
Marcelino Tenório – 3º Secretário

Hermínio Coelho - Presidente
Claucione – 2º Secretária

Maurão  de Carvalho – 1º vice-Presidente
Jaques Testoni - Deputado

Secretariado pelo Sr.
Lebrão – 1º Secretário

(Às 15 horas e 23 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira (PSDB), Kaká Mendonça
(PTB), Lebrão (PTN), Lorival (PMN), Luiz Cláudio (PTN),
Marcelino Tenório (PRP), Marcos Donadon (PMDB), Maurão de
Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT),  Valdivino Tucura (PRP) e Zequinha Araujo
(PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Euclides Maciel (PSDB),
Jesualdo Pires (PSB) e Luizinho Goebel (PV).

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Havendo número
regimental, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 71ª Sessão Ordinária Legislativa
da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura da Ata da
Sessão Ordinária anterior.

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Em discussão a
Ata que acaba de ser lida. Não havendo observações, dou-a
por aprovada.

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

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 268/2012 – Poder Executivo encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional por Excesso de Arrecadação até o montante de
R$600.000,00 em favor da unidade orçamentária Departamento
de Estrada de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia –
DER”.

02 - Mensagem nº 269/2012 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional por Excesso de Arrecadação até o montante de
R$100.000,00 em favor unidade orçamentária Fundo Especial
de Modernização e Reaparelhamento da Polícia Militar do Estado
– FUNRESPOM”.

03 – Mensagem nº 270/2012 – Poder Executivo, solicitando
retirada de tramitação da Mensagem nº 265, de 14 de novembro
de 2012, que “Autoriza o Departamento Estadual de Trânsito –
DETRAN, a transferir recursos financeiros ao Poder Executivo
na forma que especifica”.
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04 – Mensagem nº 271/2012 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Departamento Estadual de Trânsito
– DETRAN a transferir recursos financeiros ao Poder Executivo
na forma que especifica”.

05 – Mensagem nº 272/2012 – Poder Executivo, encaminhando
substitutivo ao Projeto de Lei que “Acrescenta dispositivos à Lei
Complementar nº 68, de 09 de dezembro, de 1992 e dá outras
providências”.

06 - Mensagem nº 273/2012 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo Estadual proceder
à desafetação e consequente alienação de imóvel de sua
propriedade situado no Município de Belém, Estado do Pará”.

07 – Mensagem nº 274/2012 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Estado de Rondônia a liquidar
débitos de precatórios judiciais, mediante acordos diretos com
seus credores, e mediante pagamento à vista por ordem única
e crescente de valor por precatório, nos termos dos incisos II e
III do § 8º do artigo 97 do Ato das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição da República.

08 – Ofício nº 152/2012 – SINDERON, solicitando investigação
de indícios de irregularidades administrativas praticadas pelo
Governador do Estado, Secretários de Planejamento e de
finanças, bem como que a Comissão de Constituição e Justiça
de praxe apresente parecer à respeito de indícios de Crime de
improbidade administrativa praticados.

09 - Ofício nº 252/2012 – CONEDCA/RO, solicitando reserva do
Plenário desta Casa, para realizar no dia 10 de dezembro de
2012, no horário das 14 às 18 horas uma videoconferência
sobre discussão com os Conselhos de Direitos e Conselhos
Tutelares.

10 – Ofício nº 3885/2012 – Caixa Econômica Federal, notificando
o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 01/11/2012,
no valor de R$975.000,00.

11 – Ofício nº 3967/2012 – Caixa Econômica Federal, notificando
o crédito de recursos financeiros, sob bloqueio, em 08/11/2012,
no valor de R$4.130.029,04.

12 – JOELSON CHAVES DE QUEIROZ, Diretor da Escola Eloisa
Bentes Ramos, solicitando intermediação da Assembleia
Legislativa frente a problemas enfrentados com a Secretaria
de Estado da Educação.

13 – Requerimento do Senhor Deputado Zequinha Araújo,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 14 e 20 de
novembro de 2012.

14 – Requerimento do Senhor Deputado Maurão de carvalho,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 01, 13, 14 e 20
de novembro de 2012.

15 – Requerimento do Senhor Deputado Jaques Testoni,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 01, 20 e 22 de
novembro 2012.

16 – Requerimento do Senhor Deputado Flávio Lemos,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 01, 14 e 20 de
novembro de 2012.

17 – Requerimento do Senhor Deputado Euclides Maciel,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 14, 20 e 22 de
novembro de 2012.

18 – Requerimento do Senhor Deputado Luiz Cláudio,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 14, 20 e 22 de
novembro de 2012.

19 – Requerimento do Senhor Marcelino Tenório, justificando
sua ausência nas Sessões dos dias 12, 14 e 20 de novembro
de 2012.

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Passemos às
Breves Comunicações.

Com a palavra pelo prazo de cinco minutos, sem apartes
o ilustre Deputado Marcos Antônio Donadon.

O SR. MARCOS ANTONIO DONADON – Sr. Presidente,
Senhores Deputados... cumprimento a imprensa, as pessoas
que estão aqui nas galerias desta Casa.

O que me traz, Senhor Presidente, a esta Tribuna é
para fazer o registro da inauguração de uma grande obra, lá
na região do Cone Sul do Estado. A Rodovia da Soja, uma
Rodovia que atende milhares de pessoas e que é uma
reivindicação  da comunidade já  bastante antiga, Senhor
Presidente. É uma obra que se fosse contratada teria um valor
assim, acredito que de cinco milhões de reais, e o governo fez
essa obra lá com execução direta através do DER.

Quero fazer também o registro e elogiar o trabalho do
DER naquela região, que foi de fundamental importância para
dar qualidade de vida, Deputado Adelino, aqueles moradores
naquela região e com certeza trará divisas importantes para o
nosso Estado. Então faço aqui esse agradecimento, esse
registro, e agradeço ao Governador por ter atendido esta
reivindicação da comunidade, esse anseio que havia no
município de Curumbiara. Então, aqui de público a nossa
gratidão em nome dos moradores do Município de Curumbiara
por aquela grande obra. Quero agradecer aqui pela presença
também do nosso líder deputado Edson Martins, esteve lá
juntamente comigo, naquela inauguração, toda comitiva que
se fizeram presente. O Senador Valdir Raupp também que
esteve lá prestigiando, juntamente com o Deputado Federal
Natan Donadon, todas as autoridades que abrilhantaram aquele
evento, que mexeu com a cidade, porque havia essa
expectativa. Portanto estamos entregando essa obra e com o
dever cumprido de estar beneficiando toda a comunidade da
região do Cone Sul do Estado de Rondônia.

Fica aqui Senhor Presidente, a minha gratidão. Muito
obrigado.

O SR. MARCELINO TENORIO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Marcos Donadon.

Com a palavra pelo prazo de cinco minutos, sem apartes
o ilustre Deputado Zequinha Araújo.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Sr. Presidente, nobres Pares,
Senhoras e Senhores, imprensa... Dizer aqui em nome também
do companheiro Ted Wilson, ali presente, da FHEMERON.
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Quero falar em relação ao dia do doador, que foi domingo
passado. Doação de sangue é proporcionar vida aqueles que
realmente precisam, e quando se fala FHEMERON se fala
sobretudo na responsabilidade de que aquela direção está
assumindo e dando conta, tanto é que nós já percebemos já
alguns anos que aparecia nos rádios, as vezes na televisão,
pedindo que alguém trouxesse sangue do tipo A, tipo B, tipo
isso ou aquilo, agora isso dificilmente acontece, só acontecesse
quando o sangue é de um fator muito difícil. Então está de
parabéns, mas, sobretudo os doadores, as pessoas que se
esforçam, que se dedicam, que dão a sua, uma parte de sua
vida para salvar alguém. Então eu quero apenas referendar
isso, tem uma Moção de Aplauso, inclusive, uma moção não,
um Voto de Louvor ao FHEMERON em função disso.

 Sr. Presidente, quero lembrar  que na semana passada
nós estivemos em Brasília, justamente na SPU falando a respeito
da situação das terras desta região, incluindo, inclusive, a
Assembleia Legislativa, que hoje faz parte da União e que na
verdade há muitos anos já teria sido regularizado e passado
pelo INCRA, inclusive para o município de Porto Velho, isso eu
não tenho o reconhecimento verdadeiro e por isso muitas
pessoas estão pagando prejuízos por isto. Algumas pessoas
sofrendo sérios problemas, inclusive, fatais, em função de saber
que a terra é sua e que neste momento após quarenta,
cinquenta anos eles estão novamente sendo conduzidos como
se fossem invasores, e para poder recuperar as suas terras
tem que pagar determinado valor muito alto, que nesse
momento foi para eles uma surpresa desagradável. Por isso
que nós estamos nessa luta, nessa batalha, e com certeza
vamos buscar e fazer com que nós possamos resolver a
situação, não o Zequinha Araújo, mas a Assembleia Legislativa
que também já teve, inclusive, ações, já tivemos aqui momentos
em que os Deputados se colocaram a inteira disposição para
resolver a situação. Estivemos com o Senador Raupp e a
Deputada Marinha, na SPU, enfim, com certeza nós teremos ai
brevemente noticias importantes para milhares de pessoas que
neste momento sofrem as privações.

Por final, Senhor Presidente, falar deste momento, eu
acho que é o momento de muita união, de muita seriedade e o
nosso Estado passando por uma séries de problemas, mas
que na verdade nós só venceremos se nós estivermos unidos,
voltados, exclusivamente para o bem estar de nossa população.
Nós como representantes do Estado de Rondônia jamais
poderemos deixar que o barco afunde ou coisa parecida. No
momento que acharmos que isso poderá ocorrer nós que
estamos aqui também somos responsáveis, foi por isso que
colocamos o nosso Governador ali para Governar o Estado de
Rondônia nos representando. Jamais gostaríamos de ver o
Estado de Rondônia em calamidade. Por isso nós notamos
seriamente que em todo o território nacional e até internacional,
se passa por uma crise muito séria neste momento, e quando
se passa crise séria no universo é claro que respinga em cada
município, cada comunidade, em cada Distrito. Enfim, estamos
passando por um problema como esse, mas com fé em Deus,
primeiro, depois com muita fé e esperança nesse Governo que
ai está, também fazendo de tudo para que possamos recuperar
e restabelecer a unidade deste Estado que é promissor, e com
certeza poderemos, brevemente recuperar tudo isso, fazer com
que nós possamos restabelecer o desenvolvimento cultural,
social e sobretudo financeiro de nosso Estado, precisamos neste
momento de unidade, de seriedade, de compromisso e
sobretudo de responsabilidade com o nosso povo.

Obrigado, Senhor Presidente.

(Às 15 horas e 40 minutos o Senhor Marcelino Tenório,
passou a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Zequinha Araujo. Quero registrar aqui a presença
do Vereador Sérgio Sequessabe, vice-presidente da Câmara
de Rolim de Moura, obrigado vereador; pela presença também
dos nossos servidores Técnicos Tributários do Estado, obrigado
pela presença de todos aqui na nossa Assembleia; também o
Mário Moreira, vereador eleito do município de Cacoal, obrigado
Vereador; também do Vereador Doca Chalegra da Câmara
Municipal de Rolim de Moura.  a Agradeço a presença do Senhor
Adair José, vereador eleito do Município de Buritis; do Senhor
Ari Aquino, Presidente da Associação dos datiloscopistas
policiais do Estado de Rondônia, obrigado pela presença;
Senhor Sandro Moura, Presidente da Associação dos Delegados
da Polícia Civil, obrigado pela presença delegado; do senhor e
todos os trabalhadores da Polícia Civil presentes aqui na nossa
Assembleia, e também do Jales Moreira, Presidente do Sindicato
da Polícia Civil-SINSEPOL, obrigado Jales pela presença e de
todos os Policias Civis que estão presentes aqui. Agradeço,
também a presença do Senhor Rubens Oliveira da Silva,
Delegado da Polícia civil. Francisco Alencar da Silva Delegado
da Policia Civil; do Edson Rigoli, Presidente do Sindicato dos
Peritos – SINPEC, obrigado Presidente, obrigado a todos os
peritos presentes aqui, inclusive nós estamos fazendo, esta
semana parece que vai ter uma votação pelo dia dos peritos e
vai ter se eu não me engano, uma Moção de Aplauso para
todos os peritos do Estado de Rondônia. Agradeço a presença
de todos os servidores da Polícia Civil do Estado de Rondônia,
do senhor Germano Soares, Diretor Jurídico dos Técnicos
Tributários do Estado de Rondônia, obrigado a todos pela
presença e contem com o nosso apoio na luta de vocês por
melhores condições de trabalho e de salário, pois são
trabalhadores que tanto lutam e que tanto precisam de
condições de salários mais dignos para poder trabalhar pelo
nosso Estado.

Com a palavra a nossa Deputada Glaucione.

A SRA. GLAUCIONE – Quero cumprimentar o Senhor
Presidente, os nossos colegas Deputados, meu líder Neodi.
Cumprimentar os policiais Civis, sejam bem-vindos a
Assembleia Legislativa. Cumprimentar os Técnicos Tributários
também que estão presentes, o nosso muito obrigada por
participarem da Sessão conosco.

O que me traz aqui também, é para relatar é sobre a
questão da cafeicultura do nosso Estado. Estivemos em Cacoal
há 15 dias aproximadamente, em uma reunião com os
maquinistas. O nosso café, do Estado de Rondônia que fomenta
a economia, que é importante para o Estado, em torno de
1990 tínhamos aproximadamente três milhões de sacas colhidas
por ano no Estado de Rondônia e hoje menos de um milhão,
aproximadamente, oitocentas mil sacas. Então, o que trago o
pedido do povo do Estado de Rondônia para que o Governador
volte a fomentar a parte do café, da mesma forma que o
Governador fomentou a parte do peixe, a piscicultura. Nós
pedimos, inclusive, Deputado Neodi, vamos encaminhar através
do meu gabinete um pedido para que o orçamento de 2013, o
senhor que é relator, garanta pelo menos uns R$4.000.000,00
para fomentar o café, a cafeicultura em 2013. Já tivemos várias
reuniões, ontem era para ter tido outra reunião com a EMATER,
junto com a SEAGRI, mas em função de vários problemas no
Estado nós não tivemos essa reunião, mas acredito que na
próxima semana teremos, e eu vou estar encaminhando ao
senhor, que é o relator do orçamento, para que garanta no
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mínimo R$4.000.000,00 para 2013, do orçamento para a
cafeicultura do nosso Estado de Rondônia.

Outro assunto muito importante, também, que trata aqui
do Município de Cacoal, de Vilhena, Ji-Paraná e Porto Velho  é a
questão do vôo das empresas aéreas. Nós votamos nesta Casa
um incentivo fiscal para querosene para que qualquer empresa
do Brasil que tivesse o interesse de fazer quatro pontos no
Estado de Rondônia tivesse o incentivo fiscal, porém, o Ministério
Público entendeu que não está correto, entrou já com um pedido,
e o Governador antes do resultado, também, já suspendeu esse
incentivo. E nós estamos correndo o risco de não ter nenhum
vôo para o interior, até porque tem sete Estados no Brasil que
oferece esse incentivo, Minas Gerais, Bahia, Amazonas, Acre e
outros mais, então a empresa não vai deixar de fazer um local
que tem incentivo para estar fazendo aqui em Rondônia, na
Região Norte, que é uma Região mais complicada, talvez. Tem
vez que o vôo nem vem lotado, igual Cacoal e Vilhena, nós
estamos correndo o risco de perder esse vôo.

Tivemos na semana passada uma reunião na Casa Civil,
junto com o Chefe da Casa Civil, o Ministério Público, o Tribunal
de Contas, estava presente eu como Deputada de Cacoal, o
Deputado Jesualdo do Município de Ji-Paraná, ficaram de renovar,
fazer novo projeto e encaminhar a esta Casa. Eu peço aos meus
colegas Deputados, chegando esse projeto, aqui, é de suma
importância para o desenvolvimento do interior do Estado, não
só para esses Municípios, mas para os Municípios vizinhos, que
seja aprovado para que nós não percamos esses voos do interior
porque não é só a questão da empresa, e sim, do
desenvolvimento do interior que é necessário ter qualquer
empresa. Hoje é a TRIP que faz, mas está aberto para qualquer
empresa que tenha interesse.

Gostaria, também Presidente, que fosse encaminhado
para a Secretaria de Finanças, a SEFIN, um Ofício pedindo ao
Secretário, o Doutor Benedito, para que renove, que prorrogue
o REFAZ, o REFAZ é um incentivo que tem ajudado muito os
nossos empresários. Mas, infelizmente, passamos por uma crise,
a vida do empresário é difícil, os impostos são altos, e agora no
dia 30 de novembro encerra o REFAZ. E nós pedimos através
de Ofício desta Casa que seja encaminhada à SEFIN esse pedido
para que prorrogue pelo menos por mais, seis meses, se possível
for.

Por hoje é só Presidente.
Muito obrigada.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Obrigada, Deputada
Glaucione. Peço aqui para a assessoria que encaminhe o que
foi pedido pela Deputada no Pequeno Expediente. Com a palavra
o nosso Deputado Marcelino Tenório.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – Sr. Presidente, Senhores
Deputados, Senhora Deputada, a imprensa, Policiais Civis,
Técnicos Tributários presentes que estão na galeria desta Casa.
Trago ao conhecimento da população do nosso Estado através
desta Tribuna, um acontecimento exemplar, no último final de
semana no Município de Nova União, aonde foi feito o primeiro
Leilão em arrecadação e doações em benefício ao Hospital do
Câncer de Barretos. E aquele pequeno Município se juntou ao
Município, Deputada Glaucione, de Mirante da Serra. Os dois
juntos, hoje, tem a população aproximadamente de vinte mil
habitantes, mas na sua condição solidária de poder ajudar,
Deputado Lebrão, aquelas pessoas que precisam e muito,
porque o nosso Estado, infelizmente, está sendo muito assolado
por essa doença, chamada câncer. E naquele domingo, naquele

Município, todos ali presentes, com a participação do Prefeito
do Município de Mirante da Serra, Vitorino Cherque, o Prefeito
do Município de Nova União, Luis Gomes e o Coordenador
daquele evento, o Prefeito eleito José Silva. Aquela população
com aquela sua condição, Deputado Neodi de se solidarizar-
se com as pessoas que precisam deste atendimento do Hospital
de Câncer de Barretos, como em Barretos, São Paulo, como
também aqui em Porto Velho, foi arrecadado mais de
R$240.000,00. Vocês percebem como é que se faz com pouca
coisa quando as pessoas se unem, se juntam em benefício de
uma população. Então, trago a vocês, aqui, essa mensagem
deste Estado de Rondônia, dessas pessoas, destes Municípios
que se unem cada vez mais, em benefício, em trazer condições
melhores para essa doença que está cada vez mais assolando
o nosso Estado, que se chama câncer. Isso seria a minha
informação a todos os presentes, Presidente.

Muito Obrigado.

O SR. NEODI – Questão de Ordem, Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não,
Deputado Neodi.

O SR. NEODI – Complementando o que o Deputado Marcelino
acabou de colocar, reforçando, Deputado, o que Vossa
Excelência colocou na questão das pessoas quando se unem
para ajudar. Para Vossa Excelência ter uma ideia, em
Machadinho no ano passado foi arrecadado, voluntariamente,
R$280.000.000,00. Na campanha desse ano passou de
R$200.000.000,00, só em Machadinho, que foi entregue em
dinheiro, para o Hospital de Câncer de Barretos por esses
atendimentos, inclusive, à população do Estado de Rondônia.
De Machadinho, sempre tem dois, três, internados direto em
Barretos... Até já comentamos, discutimos outras vezes aqui,
porque precisamos descobrir o que causa tanto câncer nas
pessoas em Rondônia, tem alguma coisa na terra, na água
que causa tanto problema cancerígeno nas pessoas.
Quero parabenizar a Maçonaria de Machadinho, que foram os
coordenadores desta campanha, foi feita a arrecadação, foi
feito o Leilão, foi um sucesso, a população participou. Eu sei
que em Ariquemes foi feito também em Jaru foi feito, eu não
sei se em Ouro Preto também foi feito. Isso, realmente, tem
dado um resultado positivo. Há preocupação, Deputado
Marcelino, com essa doença maldita que tem assolado tantas
pessoas, tirado tantas vidas aqui no nosso Estado de Rondônia.
Parabéns pelo assunto levantado.

O SR. MARCELINO TENÓRIO – E só complementando aqui,
Senhor Presidente. E que no Município de ouro Preto no ano
passado, esses dois Municípios estavam presentes, foram
arrecadados R$953.00,00, e no próximo dia 16 será a
arrecadação de Ouro Preto do Oeste. No último final de semana
foi feito a abertura, e já foi arrecadado mais de duzentos e
cinquenta animais, só no dia da abertura.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois, não,
Deputado Tucura.
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O SR. VALDIVINO TUCURA – Quero registrar a presença e
agradecer a presença do nosso companheiro Jabar Moreira,
que é o Mário Moreira do PRP, Vereador eleito pelo Município
de Cacoal. Parabéns Jabar pela vitória, que é a nossa vitória,
do nosso Município de Cacoal, e que com certeza é um grande
companheiro que vai nos ajudar bastante aqui na Assembleia
Legislativa, fazendo um elo de ligação de Cacoal a capital do
Estado. Parabéns Jabar, e muito obrigado por sua presença
aqui, hoje.

(Às 15 horas e 53 minutos o Senhor Hermínio Coelho
passa a Presidência a senhora Glaucione)

A SRA. GLAUCIONE (Presidente) – Passo a palavra para o
Deputado Hermínio, por vinte minutos, com direito a apartes.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Srª Presidente, quero
cumprimentar todos os meus colegas Deputados. Cumprimentar
a todos os servidores da Assembleia, imprensa e todos os
nossos servidores públicos, Vereadores, Políticos, pessoas da
nossa sociedade que estão presentes aqui no auditório da
Assembleia Legislativa.

Eu vim hoje à Tribuna, até porque, não tinha como eu
não usar a nossa Tribuna hoje para esclarecer algumas questões
aqui, que foram ditas essa semana. Na quarta-feira, o
governador Confúcio Moura, esteve na cidade de Ji-Paraná em
um evento, em um evento com a Prefeitura de Ji-Paraná em
uma escola, estava presente o Prefeito atual, o Bianco, e
também o Prefeito eleito, agora em outubro, o nosso colega, o
nosso Deputado Jesualdo Pires, e lá nesta Sessão, nesta
reunião, o Governador Confúcio falou o seguinte: “que o Hermínio
era inculto, que o Hermínio era despreparado, que o Hermínio
é destemperado”. Eu sei que palavras assim como essas que
eu citei aqui e outras mais, ele colocou, procurando de todas
as formas desqualificar, me desqualificar, e ainda dia que era
uma vergonha, Rondônia ter um elemento como eu sendo
Presidente, uma pessoa como eu Presidente da Assembleia.
Eu queria dizer aos nossos companheiros e companheiras
Deputadas, eu queria dizer para todos que estão aqui presentes
o seguinte: “que realmente eu nunca tive cultura, eu nunca
tive preparo para enganar o povo, com tanta cara de pau, eu
nunca tive”.  Eu, graças a Deus sou uma pessoa simples, não
tive essa escolaridade toda e sou uma pessoa que sempre
respeitei. Não tenho um inimigo nesse país, não é só em Porto
Velho, onde moro há 22 anos, é neste Estado, é no país inteiro.
Eu já morei em várias cidades e não tenho nenhum inimigo,
por traição, por ter enrolado alguém, enganado, ou por ter
feito qualquer coisa parecida. Não tenho inimigo, sempre onde
ando eu procuro fazer amizade com todo mundo, respeitando
todo mundo, muitas vezes discordando, é natural, mas respeito
todo mundo. Discordo de algumas pessoas em quase tudo,
mas independente das ideias, como seres humanos as respeito
e as amo. As nossas críticas, nossas denúncias feitas aqui na
Assembleia, Deputado Neodi, primeiro, antes de nós fazermos
as denúncias e as críticas, uma coisa que sempre fiz quando
era Vereador, fiz na Prefeitura de Porto Velho, primeiro eu tento
conversando, eu não tenho prazer nenhum de denunciar os
outros e nem de criticar, não tenho prazer nenhum, eu faço
isso porque é a nossa obrigação, se não fosse minha obrigação
eu não faria. No entanto,  antes de fazer essa obrigação, eu
tento...  Várias vezes eu falei com o Governador, o alertando
sobre a forma que ele governa o  Estado, porque além de ser

um governo que é de uma incompetência danada, não tem
palavra. Os próprios servidores, a maioria dos servidores estão
aqui. Os da saúde não estão aqui, mas sabemos que fizeram
acordo, fizeram os compromissos e não cumpriram, inclusive
tem acordo feito na Justiça com os servidores da saúde, é o
exemplo. Com outros servidores, da Polícia Civil, se não me
engano eles fizeram um acordo, foi negociado, foi feito o acordo
e eles não estão cumprindo o acordo que fizeram. Mas como
todos os problemas que o Governo passa hoje, nós alertamos,
esta Casa, líder Edson Martins alertou o Governador Confúcio.
Aqui nesta Casa quando falei no último dia que o Governador
de Rondônia era frouxo, eu não falei para diminuir ele ou
principalmente, ofender a questão pessoal dele, todos nós
Deputados... tem o Deputado Ribamar Araújo, tem o Deputado
Luiz Cláudio, tem o Deputado Marcelino Tenório, nós que somos
lá do Nordeste, nós sabemos que no palavreado frouxo são as
pessoas que não tomam atitudes, pessoas covardes, pessoas
que não tem coragem de tomar as medidas que devem ser
tomadas Eu critiquei, quando falei que o Governo era frouxo
eu falei exatamente nesse sentido, é uma palavra que não
ofende ninguém, ela não é uma palavra..., ela cabe bem no
cara que é covarde mesmo, que não tem atitude para tomar
posição favorável ao nosso Estado. Todo mundo sabe que o
nosso Estado de Rondônia está indo para o buraco, infelizmente,
todo mundo sabe, não tem um cidadão neste Estado que não
saiba, inclusive, o próprio Governador, o próprio Governo
quando faço essas criticas a ele, ele fala que estou errado mas
no relato ele confirma tudo o que eu falo: “não,  infelizmente
está atrasado oito meses o pagamento dos fornecedores, está
atrasado mais aquilo, não paga isso, não paga aquilo”, isso é
prova de que?  A não ser que seja tão velhaco, a ponto de ter
dinheiro e não queira pagar, a não ser que seja isso também,
velhacaria. No início, lá no inicio, eu levei para o Governador
Confúcio Moura, que um servidor do Estado tinha recebido três
milhões de reais de uma ação que ele tinha reclamado do
Estado e o Estado pagou três milhões, eu levei isso para o
Governador, só para um servidor público sozinho, pagou três
milhões. Eu fiz até a conta, para o cara ter três milhões, para
o trabalhador ter direito a receber três milhões, não era danos
morais, nada disso, era só porque ele ficou, foi alguns direitos
que ele deixou de receber, ele entrou na justiça; não entrou na
justiça, ele não entrou na justiça, minto; fizeram aquele
processo administrativo e pagaram três milhões para esse
servidor, eu levei no Confúcio e o Confúcio Moura falou:
“Hermínio, isso é um absurdo, isso é uma UPA”, esses três
milhões dá para fazer uma UPA, deputado Neodi.  Ele falou
para mim desse jeito, na casa dele, estava eu e o Deputado
Jesualdo, estávamos tomando café ali na Paulo Leal, no prédio,
ele me convidou, sete e meia da manhã para tomar um café
eu e o Deputado Jesualdo fomos. Ele falou: “Hermínio, isso é
uma UPA, isso é um...”, logo depois eu descobri que Assis,
Assis, um servidor do Estado que parece que hoje é chefe da
arrecadação do Estado tinha um processo de sete milhões, um
processo de sete milhões lá no Estado.  Assis e outros, está lá
na ação, um processo administrativo e esse processo chegou
ir para justiça e a justiça arquivou no Governo anterior, quando
foi agora no Governo Confúcio  desenterraram e negociaram
em cinco milhões e novecentos, negociaram em cinco milhões
e novecentos, Deputada Ana, negociaram em cinco milhões e
novecentos, e parcelaram parece de duas ou foi de três vezes,
quando eu tive lá já tinha sido pago a metade, cinco milhões e
novecentos, parece-me, que já tinha sido pago dois milhões,
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oitocentos e cinquenta, era uma coisa assim, mas já estava
acertado. Esse processo já estava arquivado na Justiça.  Bom,
isso foi uma das denúncias que eu fiz antes, mas há alguns
meses nós denunciamos, a Assembleia denunciou para os
Deputados e também no Ministério Público e no Tribunal de
Contas.  O ano passado a Assembleia aprovou Deputado Saulo,
a Assembleia aprovou, nós aprovamos aquele... aonde “abre o
crédito” final do ano aquele gatilho para o Governo fechar o
ano e fazer o remanejamento que tem que ser feito. Existe
Secretaria que não gastou tudo o que estava previsto e
remanejou para outra, aquela coisa toda, coisa normal de final
de ano, para fechar o ano, nós autorizamos, isso da fonte 100,
da fonte 100, o que foi que eles fizeram? Além da fonte 100 ter
remanejado tudo que a lei autorizava eles remanejaram numa
operação de crédito que não tem laço financeiro, cento e
sessenta e oito milhões de reais, em dinheiro, isso é do BNDS.
Eu sei que eles fizeram um rolo lá e meteram a mão em cento
e sessenta e oito milhões, isso ferindo a Lei nº 2.652. A Lei que
nós autorizamos aqui na Assembleia e a Lei nº 2.251; isso já
era motivo para a Assembleia recebendo a denúncia de qualquer
cidadão deste Estado, a Assembleia chegar aqui, 13 Deputados
aceitando a denúncia, automaticamente o Governador já seria
afastado por seis meses até que se apurasse toda história,
isso já era suficiente, está escrito na Constituição, a não ser
que a Constituição do Estado, Deputado Lebrão, não valha nada.
Mas na Constituição do Estado está dizendo, é claro, que “não
pode se cometer crime de responsabilidade, tem que ser
responsabil izado”, eles cometeram esse crime, nós
denunciamos, denunciamos aqui na Assembleia, denunciei ao
Ministério Público e no Tribunal de Contas, está aí, porque eles
falam que eu quero tomar o lugar do Governador Confúcio
Moura, ele fala que eu estou querendo tomar, dar golpe nele e
no Estado. Primeiro, se caso o Governador Confúcio Moura
perder o mandato, vir sofrer qualquer tipo de ação que perda o
mandato ou qualquer coisa parecida, quem assume é o vice-
governador, eu não sou vice-governador, quem assume e o
vice-governador, por isso essa estória de que eu quero tomar o
Estado, é uma mentira deslavada. Eu quero dizer para todos
os rondonienses, se por acaso um dia eu tiver que ser
governador, se for da vontade Deus e da vontade do povo de
Rondônia, não tem problema nenhum. Eu vou ser governador
de Rondônia e vou fazer tudo para este Estado ser um dos
melhores Estados do Brasil, mas enquanto isso, para mim a
presidência da Assembleia, deputado Tucura, já é muito para
mim.

Quando eu cheguei aqui em Porto Velho, eu fiquei muito
feliz quando fui numa empresa de ônibus e arrumei um
emprego de cobrador. Aquilo para mim já estava muito bom. E
hoje eu sou Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, com orgulho, tenho orgulho. E, para mim, eu não
merecia isso.  Se fosse para o meu ego, Deputado Ribamar, eu
não mereço isso. Mas é como  falei, são coisas da vida e eu
estou aqui como Presidente da Assembleia, e quero honrar.
Sou Deputado e sou Presidente da Assembleia e quero honrar,
quero fazer meu mandato com dignidade e dar dignidade para
nossa Casa, para os nossos Deputados e para nossos
funcionários, nossos servidores e para todo povo de Rondônia.
Por isso que cai por água abaixo esse papo que eu quero tomar,
que eu quero dar golpe, que eu quero tomar o Estado do
Governador Confúcio Moura.

Há poucos dias atrás, nós descobrimos,  foi denunciado
também no Ministério Público e no Tribunal de Contas e

denunciamos na imprensa que o Governador, tem a Lei 2.276,
artigo 8, que é a LOA-2012 que a Assembleia aprovou e lá diz
que o Governador pode remanejar, tem o limite de até 10%
para remanejar. Eles estupraram essa Lei. Tem Secretarias aí
que já remanejou mais de 30% e nós denunciamos. Tudo com
prova, está tudo aqui na nossa mão. Era também motivo para
nós enquadrarmos por crime de responsabilidade e com 13
Deputados aqui aceitando a denúncia, automaticamente o
Governador já se afastaria do cargo. Bastam 13 Deputados
aceitarem a denúncia. Quando foi que eu cheguei aqui na
Assembleia e propus isso para os nossos colegas? eu poderia.
Denunciei no Tribunal de Contas, no Ministério Público e
coloquei publicamente. Mas eu sempre digo o seguinte, eu
sempre digo assim: eu acho injusto, Deputada Glaucione, tirar
o mandato de um Governador eleito pelo povo, eu acho injusto,
mesmo a lei dizendo que quando é cometido um crime de
responsabilidade  pode se perder o mandato, eu acho injusto.
Porque às vezes, com tantos assessores incompetentes, como
ele tem, eu acho injusto nós tirarmos o mandato de um
Governador. Mesmo eles terem feito um monte de lambança
no orçamento do Estado. Mas bem merecia. Eu mesmo cheguei
para os Deputados, e disse: - Olha, motivo a gente tem, mas
eu acho injusto, eu acho injusto. E se nós tivermos que
responsabilizar esse governo, nós temos que responsabilizar
pela roubalheira. Porque muitas vezes, quando eu falo
corrupção, corrupção que é uma coisa que está colada no tal
homem, porque muitas vezes, isso é uma fala, disse que até
Deus se arrependeu de alguma coisa que ele fez, eu já vi
gente falar isso, que foi ter criado o homem.  Deus se
arrependeu, e pensou ‘- Que diabo que eu fui fazer? Eu fiz
uma besteira também. Eu criei o bendito homem.’ Por isso
que aonde tem o homem a gente sabe, para não ter corrupção
é muito difícil. Mas muitos casos não é corrupção, Deputado
Adelino Follador, muitos casos aqui, eu não falo, isso é geral,
quase, no Brasil, mas vamos falar do nosso Estado. Em muitos
casos é assalto a mão armada. Corrupção é se cobrar 1% do
negócio, cobrar 10%, cobrar 20%, cobrar 17%, cobrar 2%,
cobrar 8%. Agora tem casos aí, eu tenho dito que eles levam
90% e os 10% eles fazem para maquiar as notas, e não fica
nada para o Estado.

È uma vergonha para o nosso Estado dizer que as
viaturas da Polícia estão paradas porque não tem combustível,
que coisa vergonhosa. Que vergonha se chegar nos hospitais
e não ter Cibalena, não ter um comprido básico para o nosso
povo. E mais vergonha ainda... eu quero ver, eu faço uma
pergunta aqui para todos nós que estamos aqui, neste
momento: quem é que tem alguma dúvida que esse governo
é corrupto até a alma? quem é que tem alguma dúvida? Porque
eu queria ver alguém chegar e dizer assim... nem o próprio
Governador, ele tinha que ter chegado no Ministério Público e
dizer: isso é mentira, eu quero ver esse Presidente da
Assembleia, armaram, fizeram qualquer tipo de coisa com
esse cheque. Porque lá na denúncia eu não falei que o
Governador pegou cheque de ninguém não. Eu falei que o
cunhado dele, Francisco de Assis, a denúncia diz que entregou
os doze cheques em forma de propina, que era a metade do
contrato, 50%, para o Francisco de Assis, que é cunhado do
Governador. E ele vai e diz que o cunhado e as irmãs, eles é
quem respondem pelo CPF, que ele não tem nada a ver com
isso, que quebrem o sigilo deles. Eu também não acreditava
que ele fosse tão louco de chegar ao ponto de ir buscar propina,
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de receber a propina, porque um Governador que não tem,
pelo menos, um operador para fazer, para pegar por ele,
também seria ruim demais... e muito menos depositar na conta
dele, e muito menos depositar algum cheque de propina na
conta dele. Porque era para ele ter dito isso, porque lá no
Japão, Deputado Edson Martins, quando um político é acusado,
sofre alguma acusação desse tipo, desse tamanho, Deputada
Epifânia, até por menos, às vezes, ele dá um tiro no ouvido, de
tanta vergonha. Agora não, a cara mais cínica do mundo, dizer
que não responde pelas irmãs e nem pelo cunhado – “Eu não
respondo por eles não”. – “Eu respondo por mim e pela minha
esposa”. Eu estava até pensando, eu tenho uns cunhados que
eu não gosto deles nem um pouco, detesto meus cunhados.
Mas eu estava até pensando, eu acho que eu vou convidar
meus cunhados para vir trabalhar aqui comigo na Assembleia,
eu também tenho duas irmãs, uma que é doméstica e outra
que mora lá em Pernambuco, que foi eleita Vereadora com
217 votos. São nove vereadores nessa cidade, e ela foi eleita
com 217 votos, foi a última colocada, ganhou na legenda. Teve
candidato com o dobro dos votos dela que perdeu. E todo mundo
dizia assim: é uma vergonha a irmã de um Deputado vai perder
para Vereadora numa cidadezinha menor que Cabixi, lá do
sertão do Pernambuco. É uma vergonha, a irmã do Deputado
vai perder. O que eu quero dizer com isso? Se for assim, eu
vou pegar minha irmã que mora lá no Pernambuco, vou pegar
minha outra irmã que mora aqui e uns cunhados e vou por
para saquear a Assembleia. Aí, depois, se alguém reclamar eu
digo: - Meu amigo, eu não respondo pelo CPF deles. E fica
tudo por isso mesmo. Agora, é lógico que eu falo isso, Deputado
Edson Martins, eu falo isso meu líder, eu falo isso, Deputado
Luiz Cláudio, Neodi, Ribamar, sabe por que? Eu queria,
companheiro, aqui tem os doze cheques, eu queria, Deputado
Ribamar, que fosse alguém que tivesse dito, se a denúncia
fosse assim: - Olhe, eu depositei um cheque, eu entreguei um
cheque desses para o cunhado do Ribamar, ou para o cunhado
do Saulo ou para o cunhado da Glaucione, para vocês ver o
tamanho da confusão, deputado Ribamar, aqui por muito menos
a Assembleia  trabalhou, lutou, punindo companheiros, punindo
os Deputados, por muito menos, por muito menos. Aí, há poucos
dias atrás é preso um rapaz chamado Rômulo, é preso dentro
da casa do Governador. A Polícia Federal chega lá de
madrugada, fala com o Governador:  ‘- Governador dá licença
que nós vamos pegar esse menino que mora com o senhor há
anos’. Há anos, desde Ariquemes, quando ele era Prefeito de
Ariquemes que esse rapaz morava na casa do Governador. A
polícia chegou e disse: ‘- Olha eu vim pegar o menino, dá
licença Governador que eu vou levar esse menino. E levou o
menino, acusado de todo tipo de esquema no Estado. Todo
mundo sabe que o Francisco de Assis que é o Assis, que é o
cunhado do Governador, todo mundo sabe, antes dele ganhar
essa eleição, Neodi, antes do Confúcio Moura ganhar a eleição
na disputa do segundo turno, do Cahulla e do Confúcio, todo
mundo sabia, todos nós sabíamos, principalmente nós que
vivemos nos bastidores da política, sabíamos que o Francisco
de Assis ia a Goiânia, ia a São Paulo e eu não sei mais onde,
buscar dinheiro para a campanha. Todo mundo sabe que ele
era o caixa da campanha. Quem é que tem alguma dúvida
disso aqui? Eu quero que alguém me diga quem é que tem
dúvida que o Francisco de Assis era o operador, o operador da
campanha, o arrecadador da campanha do doutor Confúcio
Moura? Aí vem e ele, ganha a eleição, o Confúcio ganha a

eleição no segundo turno. Aí tem a transição do dia da eleição
do segundo turno até o dia primeiro de janeiro que era o dia
para o Governador assumir. Esse povo, em vez de se reunir e
arrumar uma equipe e montar um time, ver como é que estava
o Estado, montar um time para poder assumir a partir do dia
primeiro de janeiro de 2011, e fazer um Governo decente para
o povo de Rondônia, que ele tanto prometeu, que ele dizia nas
promessas de campanha dele, não, ele ficou Luiz Cláudio,
naquele período de transição, ficaram organizando quadrilha,
de como era que iam assaltar o Estado a partir de primeiro de
janeiro de 2011. Eu já encontrei pessoas, que estavam
esperançosos de entrar nesse time e ficaram para trás, hoje
falam pra mim: - olha Hermínio, é tudo verdade, inclusive, que
para algumas pessoas eles prometeram mundo e fundos e
não cumpriram. A informação que eu tenho é verdadeira,  ele
é velhaco, não cumpre palavra, nem cumpre o que assina. Aí o
que é que ocorre, assume, eu estou vendo aqui o nosso líder
dizendo que a família do Confúcio é pobre, ninguém quer
quebrar o sigilo bancário do Confúcio aqui, nem da mulher
dele, nós queremos quebrar do Assis, e daquelas pessoas
envolvidas no cheque aqui, porque enquanto o Confúcio pode
estar pobre, com certeza, com certeza absoluta, o cunhado,
eu quero até perguntar para o Saulo, Deputado Saulo, tem um
irmão desse Assis que mora lá em Ariquemes, tinha um hotel
simples lá, hoje eu tenho a informação que ele está construindo
um condomínio fechado em Ariquemes, chamado Mauro, é
verdade que  ele está construindo um condomínio fechado em
Ariquemes? Isso depois eu vou..  eu só estou colocando algumas
coisas, o que é que eu quero dizer com isso? Nós não estamos
aqui, até porque se nós quiséssemos afastar o Governador
Confúcio, Deputado Neodi, nós usávamos o crime de
responsabilidade. Ninguém está querendo afastar o Governador
Confúcio, e também não estamos nem querendo, ninguém está
pedindo quebra de sigilo e nem CPI para investigar o Confúcio.
Nós estamos pedindo só para essa denúncia que nós recebemos
aqui... por exemplo, tem um cheque desses que foi pago, que
foi entregue para o Airton, esse Airton é dono de uma
imobiliária, recebeu cento e cinquenta mil. A pessoa que fez a
denúncia aqui falou para mim que entregou os doze cheques,
está falando aqui na denúncia que entregou os doze cheques
para o Francisco de Assis. E esse rapaz também já falou que
realmente  recebeu, mas que ele não tem nada a ver, e
realmente não tem. Se um empresário, se ele pagou alguma
coisa lá para o empresário, uma casa um apartamento ou
qualquer coisa com dinheiro de propina o problema é do
Francisco de Assis, quem recebeu lá não tem nada a ver com
a estória, mas é isso que a gente precisa levantar.  Por que a
CPI? Porque a CPI é exatamente para a gente tirar a limpo,
tirar a limpo o que a pessoa denunciou. Eu quero que alguém
me diga, se qualquer pessoa que denunciar qualquer um de
nós lá no Ministério Público ou na Justiça ou em qualquer lugar,
dizendo que nós fizemos qualquer coisa, a Justiça vai fazer
qualquer coisa para apurar para ver se realmente é comprovado.
Como é que temos uma denúncia desse tamanho, tão clara a
denúncia e não fazemos a apuração?  O Governador Confúcio,
em vez de ter ido ao Ministério Público domingo, dez horas da
manhã, onde foi atendido  pelo porteiro, não tinha nenhum
promotor no Ministério Público. Por que ele não veio na
Assembleia, e falou assim:  está aqui meus Deputados, podem
fazer, porque para mim vai ser importante vocês tirarem, se
tem ladrão no meu Governo é importante que vocês me ajudem
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a tirar ele de perto de mim. Isso que é dignidade, ou então
renunciar, mas não vir com a cara de pau, achar que todos,
achando que nós, nós e o povo deste Estado, que nós somos
uns imbecis. Porque quando ele fala: - Não, eu não tenho nada;
porque a repórter pergunta para ele: - Mas Governador, mas
do cunhado e das irmãs dele o senhor aceita quebrar também?
Não, aí o problema é deles, o CPF é deles, eu não tenho nada
a ver com isso. É afrontar, meus companheiros, minhas
companheiras, é afrontar cada morador deste Estado, é triste,
é triste a gente ver uma pessoa como o doutor Confúcio Moura,
médico, um homem de 60 e poucos anos, e ver ele, inclusive
baixando o nível, porque eu baixar o nível é até natural, porque
eu sou um peão mesmo, o peão, inclusive, um sábio sempre
diz que o peão ele pode fazer o que ele quiser, ele tem direito.
Quem não tem o direito de fazer as besteiras que faz é o doutor,
porque o peão ele pode justificar, ele pode justificar a ignorância
dele, um monte de coisa, agora o tal do doutor, não justifica.
Mas até, eu nunca usei... esses dias, Deputada Epifânia, eu
assisti no Programa CQC, quando eu vi aquele carinha lá,
zombando e falando um monte de coisa para o Roberto
Sobrinho, se eu disser para você que eu senti, eu senti. Como
é possível chegar a um ponto desses, a uma coisa dessa? Eu
senti por ele. É lógico que ele merece, mas eu fiquei pensando,
era um companheiro que eu acreditava tanto, um companheiro
que...  Aí estar vendo, eu tenho certeza que um dia, um dia eu
falava para o Roberto: “Roberto um dia você vai dizer, você vai
lembrar de mim por tudo o que eu já fiz contigo, de denunciar
e falar mal de ti, e dizer que quero te ver preso até o dia 31 de
dezembro desse ano.” E eu quero mesmo ver, mas eu fiquei
sim, eu fico triste quando um homem que eu acreditava, e eu
acho que, eu não acredito que essas pessoas são más. Eu não
acredito que Confúcio Moura e Roberto Sobrinho são pessoas
do mal. Mas que foram iludidos por não sei quem, e hoje são
cínicos. Seria tão bom o Governador chegar e reconhecer que
errou, e tomasse medidas, sabe Deputado Neodi, dissesse: -
Hermínio, vamos tirar, me ajuda a limpar o meu Governo da
corrupção e vamos arrumar este Estado. Mas infelizmente, não,
eles vêm é dizendo, é falando que não, é uma vergonha, é
incentivando o povo de Rondônia e meus colegas Deputados a
me tirarem da presidência da Assembleia. Agora, o que  eu
estou fazendo neste Estado para as pessoas me qualificar desse
tanto? De qualquer maneira, eu sempre tenho dito o seguinte:
eu não tenho, eu tenho muita esperança, eu queria ver nossos
Deputados, a nossa Assembleia, nós Deputados mostrarmos
que é possível a gente punir, porque a Assembleia, quando a
gente denuncia no Ministério Público e no Tribunal de Contas,
essa responsabilidade é muito maior para nós do que para
Ministério Público do que para o Tribunal de Contas. A
responsabilidade nesses casos aqui, a responsabilidade maior
é nossa, por isso, companheiro, eu já preparei a CPI, estou
aqui com o Requerimento preparado, mas eu não pedi ainda
para... não falei com nenhum colega Deputado ainda para
assinar ou não assinar. Eu não quero fazer nada aqui nesta
Casa contra a vontade da maioria dos nossos Deputados, tudo
que eu fizer aqui, tudo que eu defendo, que eu quero fazer
nesta Casa, eu vou colocar, mas eu só vou fazer se eu tiver o
apoio da maioria dos meus companheiros Deputados. Só digo
para vocês o seguinte: eu vou fazer uma reunião que nós não
fizemos ainda, eu fiz isso sábado, eu falei com alguns
Deputados, só avisei que ia fazer essas denúncias no sábado
porque eu achei que segunda-feira podia ser tarde, eu tinha

medo de ontem ou hoje eu não estar mais aqui para poder
fazer essa denúncia. E dizer para vocês que eu falei também
lá, no dia, para a coletiva, que isso é só uma pontinha do
iceberg, isso aqui é um contratozinho de trezentos mil que
eles comiam a metade, imaginem os contratos de milhões
que tem neste Estado. Por isso vamos trabalhar com
tranquilidade. Mas é isso que eu quero colocar para vocês,
que eu estou aqui  com muita responsabilidade, eu não estou
aqui querendo me aparecer, fiquei até triste, até triste, porque
eu queria, numa hora dessa,  estar discutindo política com o
Governador Confúcio, com o Secretário e com os meus colegas
Deputados, discutindo políticas para nós tirarmos este Estado
dessa situação. Mas infelizmente isso eles nunca fizeram. Eu
quero que um Deputado aqui me diga, quando foi que alguém
desse governo nos convidou para participar de uma reunião
para discutir política? Aqui nós temos professores, nós temos
engenheiros, e no entanto nunca fomos chamados para nada,
porque eles nunca discutiram. Aqui nunca ninguém discutiu
uma política de uma vírgula para segurança pública, por isso
está do jeito que está, para a agricultura, não existe agricultura
política de agricultura neste Estado, para a saúde, que é essa
esculhambação que está aí, para educação, aqui nunca se
discutiu nada. É isso, meus companheiros e minhas
companheiras, não vale a pena mais acreditar nesse governo,
Deputado Lebrão, não vale mais, Deputado Lebrão, não vale.
Quem acreditar nesse governo ainda... não vale mais a pena
dar chance. Como é que você vai dar chance? A não ser que
apure tudo isso. E eu ainda ajudo inclusive, se não for só
porque...  Não, vamos dar mais uma chance, eu acho que dar
uma chance no sentido de apurar. É isso que eu vou, que eu
espero dos meus companheiros, alguns até amigos que eu já
tenho e minha luta é, que eu tenho aqui vinte três amigos,
porque eu nunca trabalhei tratando um melhor do que o outro
ou pior, eu sempre tento trabalhar da mesma forma, do nosso
jeito. O jeito é como eu te falei, meu jeito é esse, eu não sei
porque o meu jeito faz mal a tanta gente, eu não sei por quê.
Trato as pessoas tão bem. Infelizmente esse tipo de denúncia
é que faz eu arrumar inimigo. Um cidadão tipo esse Francisco
de Assis, eu não posso chegar aqui e deixar de falar quem é
Francisco de Assis. E se alguém tiver dúvidas, podem ter
certeza de uma coisa, eu vou, porque vai vir muita coisa sobre
esse governo e principalmente sobre esse cunhado.

Obrigado, e que Deus proteja nós todos.

A SRA. GLAUCIONE (Presidente) – Devolvo a Presidência
para o Deputado Hermínio.

(Às 16 horas e 28 minutos a Senhora Glaucione, passa
a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Neodi.

O SR. NEODI – Sr. Presidente, Senhores Deputados, senhoras
Deputadas, imprensa aqui presente, todos os senhores, todas
as senhoras nas galerias, delegados, agentes da Polícia Civil
do nosso Estado, nossa honrosa Polícia Civil, sejam todos bem-
vindos. Os técnicos tributários também presentes. Enfim,  todos
os senhores e  todas as senhoras.

Sr. Presidente, senhores Deputados,  ouvi atentamente
o discurso do Presidente Hermínio, Deputado Ribamar, eu tomei
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conhecimento através da imprensa, da coletiva que o Presidente
convocou no final de semana e fez as denúncias que ele acabou
de relatar aqui no Plenário desta Casa, Deputado Lebrão. E
realmente ficamos bastante preocupado,  até porque nós temos,
nós Deputados temos, uma responsabilidade muito grande,
Deputada Epifânia, com o Estado de Rondônia, com todas as
pessoas que acreditaram em nós, que votaram em nós, que
votaram no governador e que acreditam e sempre quando há
uma votação, quando alguém vai às urnas para votar, ele
deposita naquela pessoa, com o seu voto, a esperança de dias
melhores, de coisas melhores, de benefícios para a população
no todo. Infelizmente, muitas vezes isso não acontece, muitas
vezes fica só no discurso, nas promessas e na prática, as coisas
são totalmente diferentes daquilo que se prega em campanha.
Muitas vezes acontece isso, Deputado Adelino, e isso realmente
nos entristece. Mas eu me preocupo bastante com as
instituições, com os Poderes, que nós temos que ter uma
convivência harmônica, respeitosa, porém independente, entre
os Poderes. É isso que a Constituição nos determina e é dessa
forma que eu sempre pautei os meus... estou no terceiro
mandato como Deputado Estadual, fui Presidente desta Casa e
a gente sempre tem que agir com muita responsabilidade. Eu
tenho tentado agir com muita responsabilidade em tudo aquilo
que acontece em nosso Estado. Cheguei ontem à noite, sou do
interior, não tinha conversado nem com o Presidente, com
nenhum Deputado e fui convocado pelo Governador que ele
queria conversar comigo, eu fui conversar com o Governador.
Eu acredito no Governador Confúcio Moura, não votei nele,
todo mundo sabe, me elegi em outro palanque, meu candidato
não foi eleito, mas nem por isso eu posso jogar pedra no
Governador ou torcer para que o Governo Confúcio Moura dê
errado. Eu quero torcer para que dê certo, para que os
funcionários públicos tenham um salário digno, que recebam o
salário em dia, para que o nosso produtor rural, que é a base,
que é o alicerce do nosso Estado, tenha condições de trabalhar
e produzir. Enfim que os empresários se instalem no nosso
Estado e possam trabalhar com tranquilidade, para que o Estado
realmente possa se desenvolver e crescer e todos nós que
escolhemos o Estado de Rondônia para criar nossa família,
Deputado Hermínio, possamos fazer isso com muita
tranquilidade e com prosperidade.

Fui conversar com o Governador Confúcio Moura, até
porque acredito na inocência do Governador Confúcio Moura.
Só que muitas vezes as pessoas que estão em volta, as pessoas
que estão em volta, muitas vezes, não têm uma estrela na
testa para se saber se são pessoas idôneas ou não. Muitas
vezes os próprios parentes que estão do nosso lado, são
pessoas que não são muito honestas e vocês...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu vou pedir para
os nossos companheiros, vamos garantir a paz.

O SR. NEODI – Não tem problema Deputado Hermínio, pode
deixar vaiar, eu já acostumei.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, Deputado
Neodi, eu estou falando para não atrapalhar a sua fala.

O SR. NEODI – Desde o meu primeiro mandato, eu fui muito
vaiado aqui porque eu sempre defendi o correto, eu nunca fui
covarde na minha vida e jamais vou ser covarde, jamais.

Quando tinha Deputado aqui que ia falar, não conseguia falar
porque era aplaudido demais, mas não conseguiu se reeleger.
Graças a Deus, depois disso eu consegui ser eleito mais duas
vezes e se eu continuar na política, pode ter certeza que eu
vou continuar, porque eu tenho um trabalho limpo, uma história
limpa no meu CPF e no meu nome como um político no Estado
de Rondônia. Posso discursar de cabeça erguida, não me
preocupo não, pode ficar despreocupado que isso não me
atinge. Porque eu não costumo ser oportunista, eu não costumo,
jamais na minha vida eu subi pisando na cabeça dos outros.
Se eu estou onde estou hoje, como empresário, como político,
é porque eu sempre respeitei acima de tudo as outras pessoas
e os direitos de cada um. E é dessa forma que eu vou continuar
até o último dia que eu estiver na política, como cidadão, como
empresário, como rondoniense que sou hoje, sempre irei pautar
nesse sentido.

Fui conversar com o Governador e disse a ele que eu
acreditava na inocência dele. Agora, disse a ele também que o
Governador precisa dar uma resposta à sociedade do Estado
de Rondônia. Eu fale: Governador, se pessoas ligadas a Vossa
Excelência foram acusadas pelo Presidente da Assembleia
Legislativa, com alguns documentos que incriminam essas
pessoas, o senhor precisa dar uma resposta à sociedade. E
disse a ele mais, siga o exemplo da Presidente Dilma, quando
a sua assessora direta, a Presidente do Gabinete da Presidência
de São Paulo foi denunciada, ela demitiu. Então, se essas
pessoas que estão na denúncia desses cheques, Senhor
Presidente, que Vossa Excelência colocou aqui, estiverem
realmente envolvidas, o Governador precisa dar uma resposta,
não só a esta Casa, mas a toda população do Estado de Rondônia,
demitindo essas pessoas que realmente não têm idoneidade,
altura e o nível que precisa ter para poder exercer algumas
funções. E são pessoas que muitas vezes trabalham com
desonestidade e colocam na lama o nome de pessoas de bem.
E o Confúcio Moura tem uma história de um cidadão, de uma
conduta ilibada como Deputado Federal, como Prefeito de
Ariquemes, duas vezes, e eu não acredito que o Governador
Confúcio Moura faça parte de uma quadrilha para roubar o
Estado de Rondônia. Eu não acredito que ele chegue a esse
ponto, Deputado Hermínio, Presidente desta Casa. Agora,
também não tiro a razão de Vossa Excelência quando acusa
pessoas do governo, e nós sabemos inclusive, eu venho falando
isso com o Governador faz muito tempo. É a terceira vez que
eu converso com o Governador e disse a ele: “Governador, não
me elegi no seu palanque, mas eu tenho responsabilidade com
o Estado de Rondônia e todos os projetos que aportaram àquela
Casa, de interesse do Estado de Rondônia pode ter certeza
que tem o meu apoio irrestrito, tem meu apoio irrestrito.” E da
mesma forma neste momento que o Estado passa, nós estamos
no momento difícil do Estado de Rondônia, e não é segredo
para ninguém, toda população do Estado de Rondônia sabe
das dificuldades que o Estado de Rondônia está passando hoje,
muitas vezes, porque pessoas que não tinham conhecimento,
pessoas incapazes, que nós já denunciamos aqui; Secretários
incompetentes, e eu disse isso ao Governador outras vezes,
pessoas incompetentes que são mais uns puxa saco do que
Secretário, ou então pessoas que realmente deveriam estar
exercendo uma função de Secretário ou um cargo no segundo
escalão de responsabilidade, que muitas vezes colocam o
Governador em situação difícil, que não passa a realidade
daquilo que está acontecendo, que não tem coragem de falar
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para o Governador o que está errado e que precisa ser mudado.
E eu, mesmo não sendo eleito no palanque dele, eu disse isso
porque eu quero o melhor para Rondônia, eu não quero, quanto
pior, melhor, não. Porque quanto pior, melhor, não interessa a
ninguém. E se nós estamos hoje, aqui, policiais civis, já
estiveram aqui policiais militares, temos várias categorias no
Estado que já fizeram greve e que nós sempre apoiamos, na
medida do possível, e fizemos a nossa parte e vamos continuar
fazendo independente de, muitas vezes, sermos criticados por
termos posicionamentos corretos, vamos continuar fazendo isso,
porque nós queremos que os funcionários trabalhem contentes,
trabalhem felizes e tenham um local de trabalho decente, e
acima de tudo receba o seu salário em dia, no final do mês,
Deputado Adelino Follador. Eu tenho certeza, Senhor Presidente,
eu tenho certeza que se o Governador tomar providências e
fizer o que precisa ser feito pode ter certeza que vai ter o
nosso apoio, vai ter o apoio da Assembleia Legislativa para
continuar governando, para poder resolver os problemas que
tem hoje.

A Polícia Civil está aqui de greve não é porque gostam
de estar aqui, eles gostariam de estar trabalhando, porque é a
função deles, é o trabalho deles. Fizeram o concurso e passaram
e o Estado precisa do trabalho de vocês, que é muito importante
para todos nós, porque valorizamos e respeitamos quem
trabalha. Tenho respeito muito grande por toda a categoria
dos policiais civis e dos policiais militares que nos dão a
segurança, e merece realmente o nosso respeito. Realmente
estão aqui reivindicando um direito seu e, na medida do
possível, o governo precisa sentar, discutir e atender as
categorias, mas precisa acima de tudo ter responsabilidade
com a governabilidade. Então, por isso que eu estou aqui, senhor
Presidente, para dizer de público que eu sou a favor da
governabilidade, eu sou a favor da respeitabilidade entre os
Poderes. Agora, eu não apoio coisa errada, o Governador precisa
tomar as providências. Eu tenho certeza, Deputado Luiz Cláudio,
que o Governador vai tomar essas providências, porque é o
momento do Governador dar um novo passo, uma nova cara
ao governo do Estado de Rondônia. No início do governo, muitas
vezes, até para cumprir compromisso político, nomeia, pessoas
que não tem competência para exercer uma pasta. Mas no
decorrer do tempo temos que chegar ao partido e dizer, olhar
e dizer: - Olha, você me indicou o fulano e ele não serve, ele
não dá conta de exercer, o Secretário não dá conta desta pasta.
Ver se o partido tem outra pessoa para colocar e se não tiver,
o Governo tem a responsabilidade com um milhão e quinhentas
mil pessoas, não é com uma meia dúzia de pessoas, não.  Então,
é preciso que realmente isso aconteça. Eu quero dizer ao
Presidente Hermínio que eu entendo, Presidente, a forma que
V. Ex.ª coloca, muitas vezes se sentindo ofendido, porque muitas
vezes se coloca, no calor das discussões, no calor de alguns
momentos, palavras que não deveriam realmente ser ditas. Eu
tenho certeza que Vossa Excelência muitas vezes exagerou em
alguns discursos que fez nesta Casa ou em outros lugares e da
mesma forma o Governador deve ter exagerado desse discurso
que ele fez, lá em Ji-Paraná, que Vossa Excelência colocou.
Mas nós não devemos levar as coisas por esse lado do confronto,
vamos realmente buscar o entendimento, buscar uma forma
de juntos resolvermos os problemas do Estado de Rondônia,
porque os problemas do Estado de Rondônia não é só o
problema do Governador Confúcio Moura, é o problema de todos
nós. Nós, os vinte quatros Deputados também temos a

responsabilidade com o Estado de Rondônia, é um problema
nosso também. Se o Estado for mal a população vai sentir. E
eu sempre disse e passei nesta Casa momentos difíceis, senhor
Presidente, momento difíceis. No primeiro mandato do Governo
Cassol, da mesma forma, não me elegi no palanque do Cassol,
não. Mas no momento que ele precisou eu estava aqui do lado
dele em 2003 para ajudar defender o Estado de Rondônia,
porque realmente a Assembleia, naquele momento, estava
de uma forma que não era uma coisa institucional, era uma
coisa particular que virou uma briga institucional e é isso que
eu não quero para o Estado de Rondônia, que se crie no Estado
de Rondônia uma instabilidade, um confronto institucional,
porque um confronto institucional, Deputada Glaucione, traz
prejuízo para todo população, traz prejuízo para o Estado de
Rondônia e nós não podemos se dar o luxo, neste momento,
de deixar isso acontecer. Estamos aqui com o orçamento, e se
Deus quiser até o dia 15 estaremos com o orçamento preparado
para ser votado. É preciso se levar em consideração as
reivindicações, os compromissos feitos com todas as categorias
dos funcionários públicos do Estado de Rondônia. Todas as
categorias reivindicam e pleiteiam melhor salário, planos de
cargos e carreira. Na verdade é o dever do Estado e o direito
de cada um dos funcionários e nós precisamos entender isso,
de uma forma que possa realmente ser feito e ser cumprido.
Por isso estou usando a Tribuna desta Casa, senhor Presidente,
para deixar claro o meu posicionamento em relação a isso. Eu
acho que nós precisamos dialogar mais e eu espero do
Governador um posicionamento duro, e sério. Se ele já colocou
a quebra do sigilo bancário, telefônico dele e da esposa, eu
acho que as irmãs dele, cunhado, não sei quais são as pessoas
envolvidas nesta questão. O cunhado dele, Vossa Excelência
colocou que nos cheques, está envolvido até o pescoço. Eu
acredito que a Polícia Federal e o próprio Ministério Público já
tenham alguma coisa nesse sentido, porque as informações
que a gente tem é que isso já vem da Operação Termópilas,
que realmente foi muito danosa para o Estado de Rondônia.
Então, eu espero que as providências sejam tomadas e que
nós possamos fazer o nosso trabalho buscando o melhor para
o Estado de Rondônia.

O Sr. Zequinha Araújo – Deputado, conceda-me um aparte?

O SR. NEODI – Concedo o aparte ao Deputado Zequinha.

O Sr Zequinha Araújo – Deputado Neodi, parabéns pelo seu
pronunciamento. Assim como o senhor fala nesse confronto
entre os Poderes que dificulta a caminhada do nosso Estado,
também falar na importância que tem a Assembleia Legislativa,
hoje, e a responsabilidade, o compromisso para que a gente
possa, neste momento, a possibilidade de amenizar essa
situação, de recuperar essa estrutura, de qualquer maneira,
social e providenciar imediatamente a reorganização deste
Estado. Nós temos isto em mãos. Eu acho que o momento é
oportuno para que a gente possa, como o senhor falou, levar
até o Ministério Público, como já foi levado, colocar ali todas
as contas à disposição: sigilo telefônico, bancário, tudo. Dessa
maneira, com certeza o Governador Confúcio Moura, conforme
ele fala cada um se responsabil iza pelo seu CPF,
automaticamente ele vai tomar as providências necessárias e
cabíveis que vierem. Por isso, eu acho que nesse momento,
quando se fala em CPI, eu acho prematuro. Eu acho que no
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momento precisamos reorganizar, conversar, dialogar e
entender que o nosso Estado passa por um momento difícil. E
quem vai ganhar, hoje, com uma CPI? Qual é o retorno que o
Estado vai ter? Nós temos que ser inteligentes nesse momento,
mas com certeza, pelo que nosso Presidente falou ele vai ouvir
primeiro a população. Parabéns, Presidente, pela sua maneira
inteligente de agir. Com certeza, dessa maneira nós teremos o
melhor. Parabéns pelo o seu discurso.

O SR. NEODI – Obrigado, Deputado Zequinha. E eu finalizo
aqui, dizendo a toda população do Estado de Rondônia, inclusive,
a todos os policiais civis, que nós entendemos a reivindicação
de vocês. E podem ter certeza de que aportando nesta Casa
aqui a reivindicação de todos vocês, todos os nossos servidores
que como sempre disse, todos os policiais civis que me
conhecem, sabem o respeito que eu tenho pelos policiais civis
do nosso Estado de Rondônia, pelos Delegados, pelos agentes,
enfim,  qualquer funcionário, qualquer agente da Polícia Civil.
Da mesma forma sempre nos comportamos da mesma forma
com os policiais militares, que são os que nos dão a segurança,
que realmente estão sempre nos momentos mais difíceis da
sua vida. Tem gente que desce a lenha, que fala mal de policial
militar, que fala mal de Policial Civil, mas na hora do problema
chama a polícia. Então, vamos respeitar a Polícia também,
vamos ter esse entendimento. Podem ter certeza que no
momento que aportar aqui nesta Casa, o Presidente desta Casa
sempre tem dado prioridade às questões dos servidores e nós
sempre temos dado todo apoio. Assim que aportar esse projeto
aqui, da reivindicação de todos os senhores e todas as senhoras,
nós estaremos aqui para dar o apoio.

Senhor Presidente, eu acho que são essas as minhas
colocações. Peço que Vossa Excelência entenda a minha
preocupação, e eu espero que realmente o nosso Governador
faça aquilo que a nossa população está esperando, tome uma
providência imediata em relação às denúncias que Vossa
Excelência fez.

Muito obrigado.

O SR. HRMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Neodi.

Com a palavra o Deputado, meu companheiro, Edson
Martins, líder do Governo.

O SR. EDSON MARTINS – Obrigado, Senhor Presidente.
Quero cumprimentar o Senhor Presidente, Deputado

Hermínio Coelho, senhores Deputados e Deputadas; Deputada
Glaucione, Deputada Epifânia Barbosa, cumprimentar todos os
Delegados da Polícia Civil aqui presentes, e Técnicos Tributários,
representantes do SINJUR, também aqui presentes.
Cumprimentar o meu amigo Adriano Boiadeiro que também
compõe a galeria desta Casa, e a imprensa. Dizer, Senhor
Presidente... vamos falar também um pouquinho sobre o
assunto aqui em discussão, neste momento. Mas antes eu
gostaria de dizer que com muita satisfação, quando no último
sábado eu estive na região do meu colega Deputado Marco
Antônio Donadon, que é lá no Cone Sul, e viajando aquela
região, sobrevoando ali alguns municípios, Deputado Marco
Antônio, parece até que a gente estava em outro Estado, em
outra Rondônia, onde a mecanização agrícola, a soja, a lavoura
realmente está ocupando todos os espaços naquela região do
Cone Sul. Eu não tenho dúvida de que a região de Cerejeiras

será um paraíso, no futuro bem próximo, pela beleza pela
riqueza natural, pela terra maravilhosa que tem ali naquela
região. E hoje a produção de soja já é realmente uma economia
considerada no Estado de Rondônia, principalmente, ali no Cone
Sul. Esse Estado é rico de diferenças regionais, quando antes,
Deputado Marcelino, Deputado Jaques, nós que moramos na
região central, parece as melhores terras de Rondônia que é a
região de Ouro Preto, Urupá. E quando a gente sobrevoa
aquelas regiões de terras roxas, terras boas, mas também de
terras de campos na região de Cabixi, a gente vê que realmente
a cultura, a agricultura tem ocupado os espaços daquelas terras,
mesmo sendo cerrado em algumas partes, mas com grande
aproveitamento de produção. Ariquemes com as riquezas
minerais, mesmo aqui Porto Velho, Nova Mamoré, Guajará-
Mirim, com as riquezas dos nossos rios, oferecendo condições
para energia para todo o país, com as Usinas do Rio Madeira.
Realmente o nosso Estado é um Estado rico e maravilhoso.
Também na semana passada, na quarta-feira, Deputado
Lebrão, Deputado Adelino, Deputado Tucura, quando estivemos
participando do encontro da Secretaria da Promoção da Paz,
onde estava ali o Deputado Federal Givaldo Carimbão, lá
também estava a Deputada Epifânia Barbosa. Eu fiquei
impressionado, Deputada Epifânia, com o conhecimento do
Deputado Carimbão, quando ele colocava ali, com muita
propriedade a questão do combate ao uso de entorpecentes, a
recuperação de pessoas, dependentes químicos. Fiquei
assustado com os números de Rondônia, quando na estatística,
nós comentamos  que é o Estado, hoje, é um Estado de
fronteira, o Estado onde não tem uma lei  específica,  para o
usuário de drogas ou traficante. As vezes, o usuário quando é
preso,  ele é preso e pega a mesma pena, Deputado Lebrão,
do traficante de droga. Isso faz com que aumente a pena, e
nos nossos presídios é essa superlotação. O maior índice,
Estado com um milhão e meio de habitantes, com mais de oito
mil presos. O Estado do Alagoas, como exemplo, ele citou todos
os Estados ali, o Estado de Alagoas com uma população de
três milhões de habitantes, com três milhões também de presos
o Estado de Rondônia, tem cinco vezes mais presos do que o
Estado de Alagoas. Quanto custa isso para os cofres públicos
do Estado? Um preso, hoje, custa para o Estado mais de dois
mil e quinhentos reais por mês. Essa quantidade de presos,
hoje, a Secretaria da Promoção da Paz tem trabalhado muito,
ainda sem orçamento este ano, mas já tem, parece que o
nosso Deputado Relator, discutiu no orçamento, um orçamento
de doze milhões...,

A Sra. Epifânia Barbosa – Oito milhões.

O SR. EDSON MARTINS – Oito milhões, a Deputada Epifânia
está dizendo aí, para mim eram doze milhões, que estava sendo
a discussão, agora voltou para oito milhões. Com certeza, os
Deputados que estavam ali naquela reunião, até nós nos
comprometemos em discutir, Deputada Epifânia, rever até a
possibilidade de melhorar um pouco esse orçamento para que
pudesse estar investindo um pouco mais na recuperação dos
dependentes químicos.

Sabemos que tem muitas comunidades hoje que já
trabalham na recuperação de dependentes químicos, um
trabalho social que é feito realmente por amor ao próximo, e
tem realmente dado bom resultado. Mas, com certeza, com
apoio da Secretaria da Paz que vai levantar e cadastrar todas
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as entidades que fazem esse trabalho com recuperação de
dependentes,  vai ter o apoio do Governo do Estado para que
possa realmente, com os investimentos do governo do Estado,
diminuir essa quantidade, esse número altíssimo de
dependentes químicos no Estado de Rondônia, que hoje é
estimado em quinze mil usuários de drogas no nosso Estado. E
com certeza, nós não temos nenhuma dúvida que esses
usuários, esses dependentes químicos, se não recuperarem,
se não se tratarem, serão os futuros presos de amanhã. Por
isso a nossa preocupação, queremos até parabenizar o governo
do Estado, às vezes até bastante questionado aqui a Secretaria
da Promoção da Paz no início, mas é uma visão realmente de
um governo que pensa nas pessoas, pensa no transtorno social
que esses dependentes químicos têm causado às famílias e
decide numa decisão política muito sábia criar uma Secretaria
onde irá cuidar exclusivamente das pessoas dependentes de
drogas. Até com a possibilidade de continuar investindo em
presídio, e até poderá, futuramente... o nosso Governador está
dizendo da intenção de criar comunidades para que possa
recuperar esses dependentes e recuperar até mesmo pessoas
presas, que poderá ser feita uma triagem e poderá ser colocado,
em vez de um presídio que não tem nenhuma condição, de um
presídio superlotado, uma  recuperação numa comunidade penal
aonde esse preso, esse dependente poderia ser tratado e
recuperado e voltar para a família, para sociedade, e até mesmo
exercer função na produção agrícola ou mesmo em pequenas
indústrias, agroindústria, aonde ele pudesse trabalhar e
ressocializado.  Então, acho que realmente cada governo tem
suas prioridades e esse governo, eu diria que está de parabéns
com o trabalho que ele tem demonstrado, com os investimentos
na área social.

Sabemos a dificuldade que tem a área da saúde e, por
ser um Estado novo precisa muito de investimento. As vezes o
Governo tem priorizado a recuperação de estradas, a
pavimentação asfáltica, a infraestrutura do Estado, mas também
a saúde precisa de investimento e infraestrutura, Deputada Ana.
Nós não podemos pensar que os nossos hospitais que, foram
construídos há quinze ou vinte anos, que estão superlotados,
não vão suportar essa população que, antes era meio milhão,
oitocentos mil habitantes de um milhão e meio. Precisa
realmente ser investido em infraestrutura na área da saúde,
precisa investir na infraestrutura dos presídios, precisa pensar
também no grande número de dependentes que nós temos, e
trabalhar na recuperação.

Precisamos pensar na educação e criar alternativas para
incentivar ao professor para que possa melhorar o nosso IDEB...

A Sra. Epifânia Barbosa – Deputado, permita-me um aparte.

O SR. EDSON MARTINS – Pois não, Deputada Epifânia.

A Sra. Epifânia Barbosa – Deputado, quero parabenizá-lo
pelo tema.

Eu estava pensando, falo ou não falo, falo ou não falo;
mas às vezes as coisas são maiores do que aquilo que a gente
deveria fazer e eu me sinto na obrigação, aproveitando que
Vossa Excelência é líder de governo, de dizer que muitas vezes,
muito mais do que o recurso que a gente coloca no orçamento,
precisamos de vontade política e de sensibilização para algumas
coisas. O Senhor trouxe o tema da questão dos dependentes
químicos e eu tive oportunidade, como bem falou V. Ex.ª, de

estar no Seminário da Secretaria da Promoção da Paz. Eu, a
princípio, quando chegou esse Projeto de Lei aqui, fiquei muito
incomodada e questionava: para que criar uma Secretaria se
esse é um tema transversal? Depois eu fui até a Secretaria,
procurei conhecer melhor, me apropriar e hoje sou uma
defensora da Secretaria, porque precisava realmente de uma
política afirmativa que transversalizasse, que intersetorializasse
todas as ações do governo para que pudéssemos minimizar
esse problema tão grave do nosso Estado.  Lá no Seminário,
eu pude também, fiz questão de ir à tarde para compreender
melhor a questão da legalidade, da política nacional de combate
às drogas, da reformulação do Projeto de Lei, e não falei no
período da manhã porque achei que a questão fosse
solucionada à tarde... Senti a ausência das pessoas que são
ligadas à educação, da Secretária, do Adjunto, dos Secretários,
dos professores, das pessoas que no dia a dia lidam com esse
tema. Lá tomamos conhecimento que não houve uma vontade
política da Secretaria de Estado de Educação para que as
pessoas pudessem estar lá. E aí, no período da tarde, o
Secretário esteve, o Secretário Adjunto, não ficou muito tempo,
se retirou, e eu fiz questão de falar no governo, de falar
diretamente na Casa Civil para próprio Governador sobre essa
questão.

Queria  também, aproveitar a oportunidade... é um tema
muito importante para o nosso Estado,  essa sensibilidade
que tem o Governador com esse tema de minimizar essa
questão da droga, seja através do tráfico, seja através dos
dependentes químicos, sobre esse recurso que a gente termina
colocando para a construção dos presídios. Que essa mesma
vontade política que ele tem, que seja uma vontade política
também de outros Secretários, porque senão nós vamos ficar
fazendo uma defesa, a Secretária Penha, fazendo, tentando
construir uma política, e outros setores que são tão importantes
quanto à própria Secretaria, a gente não vai conseguir o êxito
que esperamos. Então eu trago isso aqui como uma crítica
construtiva, algo que  possamos avançar, porque é importante
para todos nós.  Muitos que estão aqui nesse Plenário, no dia
de hoje, certamente tem alguém da família que tem essa
doença dentro de casa. Então eu trago aqui até como uma
forma, como uma colega, como uma companheira, e que  V.
Ex.ª possa também, junto com esta Casa, onde estamos
defendendo o governo, que o senhor também possa somar,
que essa sensibilidade também seja de outras Secretarias.
Então trago isso aqui como uma contribuição, e lhe parabenizo
por trazer esse tema a esta Casa.

(Às 17 horas o senhor Hermínio Coelho passa a
Presidência ao Senhor Jaques Testoni)

O SR. EDSON MARTINS – Muito obrigado, Deputado Epifânia,
agradeço pelo seu aparte.

Deputada Epifânia, realmente com um grande
conhecimento como professora e também participante...
Realmente eu também tinha algumas dúvidas sobre a
Secretaria da Paz, quanto o que seria realmente as atribuições
dessa Secretaria e eu não tenho dúvida da importância da
Secretaria da Promoção da Paz, na questão da recuperação
dos dependentes químicos. Mas, entrando também um pouco
no assunto que foi abordado sobre esse pequeno embate, talvez
essa divergência momentânea aqui entre os Poderes, e já
colocado pelo Deputado Neodi, também pelo Deputado Hermínio
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Coelho. Às vezes é muito natural, é normal que aconteçam as
divergências. Agora, é bom que sempre que aconteça seja de
uma forma respeitosa, que essas divergências não consigam
fazer com que haja um rompimento no diálogo. Acho que o
que aconteceu, o Presidente, talvez, exagerou um pouco nas
palavras dele, é lógico, é normal que o Governador tivesse
uma reação, uma resposta. Eu acho que isso faz parte
realmente da política, do trabalho, e às vezes tem momento
que precisa até divergir, mas sentar e conversar e chegar a
um entendimento. Quando o Presidente, no seu discurso, que
a gente vê realmente as lágrimas, a gente vê a sensibilidade,
de tanto que ele é humano, quando ele chegou aqui nesta
Casa ele procurou de uma forma muito tranquila atender aos
servidores, quando criou o auxílio alimentação, o Plano de
Carreira dos servidores da Casa,  dá para a gente perceber
que realmente o Deputado Hermínio é uma pessoa que tem
amor ao próximo, ele tem vontade realmente de ajudar as
pessoas. Mas o Governador também, ele tem demonstrado
isso nas suas atitudes, os grandes trabalhos, os investimentos
sociais que ele tem feito, a importância que esse governo tem
dado às pessoas deste Estado. Agora, o Estado é grande,
existem pessoas que fazem parte do governo, e às vezes não
têm compromisso com o povo do Estado de Rondônia, nem
com o governo. Tem hora que é preciso, mesmo que o governo
tome uma posição, tire as pessoas que não estão ajudando,
que não pensam como o governo pensa. Eu estive conversando
com a Dra. Alice que é a esposa do Governador, no sábado, eu
vi realmente a tristeza da Dra. Alice quando ela dizia: - Olha,
eu nunca pensei que o Confúcio fosse ser chamado de ladrão.
Porque realmente o Governador Confúcio é uma pessoa, eu
conheço muito bem o Governador, como já disse para os
Deputados. Eu fui prefeito por oito anos e sempre o Governador,
Deputado Neodi, ele colocou muitos recursos no município de
Urupá, ajudou muito o município de Urupá e muitos outros
municípios, o município de Machadinho também, que era a
região do Confúcio, e dá para a gente reconhecer e saber da
seriedade do Governador Confúcio. Ele fez uma campanha
pobre. Tinha município pequeno, município que a gente chegava
na época da campanha do Governador Confúcio, não tinha uma
placa do Confúcio, sequer. Uma campanha muito pobre. Mas
com certeza o Governador, deve ter se magoado um pouco
naquele momento, mas ele até disse numa reunião que tivemos
ontem que ele está disposto a sentar, conversar. Eu nunca vi
na vida um presidente, um governador, um prefeito querer
uma CPI no município. Eu, quando era prefeito, falaram numa
época lá numa CPI, por uma coisa que realmente não tinha
nenhum fundamento, porque foi uma merenda escolar e o
diretor, o rapaz que cuidava da merenda escolar cometeu alguns
erros e eu exonerei esse rapaz, tomei as providências, mas
falaram na CPI. Eu trabalhei, é lógico que eu não queria, eu
não queria CPI no município, ninguém quer porque para tudo.
O Secretário deixa de trabalhar, o prefeito, tem que ficar
respondendo com documento e parar, ir para a reunião para
ser ouvido, para responder CPI. O Presidente Lula, quando
falava em CPI, todo mundo viu, o Presidente Lula trabalhou
com toda força para que não acontecesse a CPI, mas nem por
isso deixou de serem punidas as pessoas que fizeram parte do
Mensalão e estão sendo punidas até hoje. Mas nunca vi um
governador, presidente, nem ninguém abrir as contas dele e
da família, pegar todos os extratos de conta, conta de três
anos e levar e entregar no Ministério Público e pedir para ser

investigado. Eu acho que é uma atitude de muita grandeza, e
um Governador que quando é citado em um processo de
corrupção, ele abrir as contas e entregar no Ministério Público
e pedir para ser investigado.

Eu tenho aqui, Presidente, nas mãos, também alguns
números da CECON, é a Comissão que hoje era a antiga
empresa Multimargem, parece que é a empresa dos ditos
cheques que está em discussão. Aquela empresa da
Multimargem, na época era todos os Estados, era através de
um decreto que autorizava uma empresa a executar esse tipo
de serviço. E foi autorizada a empresa Multimargem a executar
esse trabalho que ficou até o mês de maio, do ano passado.
Em maio o Conselheiro Wilber Coimbra, que também já foi
Deputado aqui nesta Casa, deu uma decisão que revogasse. E
aí foi realmente revogado aquele contrato na época, a empresa
tem só mais três meses, porque tinham alguns contratos em
andamento e tanto os servidores quanto os bancos seriam
prejudicados se fosse revogado de imediato e fossem
suspensos os trabalhos daquela empresa. Por 90 dias a
empresa concluiu os trabalhos e o Governador mandou para
esta Casa uma Lei onde criou uma Comissão que realmente
cuidasse desse recurso arrecadado em consignação. Era 5%
em cada contrato arrecadado, e o governo do Estado ajudou
até o servidor, a pessoa que toma esse empréstimo, já sabe
que reduziu de 5% para 1%  e hoje nós estamos aqui, em
números, nas mãos, R$3.871.000,00 mil reais que está
depositado em Fundos que está à disposição para que possa
investir no bem da população de Rondônia.  Então essa atitude,
essa Comissão, o único Estado que tem essa Comissão é o
Estado de Rondônia. Com certeza, se o governo fosse mal
intencionado ele iria insistir em deixar essa empresa executando
esse trabalho e arrecadando esses 5% que hoje, de três milhões
e oitocentos, com certeza seria mais de vinte milhões que
seriam arrecadados nesses 5%. No entanto, todas as provas
que o governo tem dado até aqui, desde execução direta de
obra, tanto o DER, a SEJUS... outro dia eu estava conversando
com o Dr. Oliveira, ele tem feito muitas obras no Estado, com
execução direta para economizar os recursos do Estado.

O Governo realmente está de parabéns, o Governador,
pela transparência, pela maneira que ele tem realmente
conduzido frente ao governo deste Estado. É lógico que precisa
ajustar, eu acho que nós temos que denunciar sim, aonde tem
corrupção, aonde tem pessoas que não estão a serviço do
povo de Rondônia, precisam ser exonerados, precisam ser
tirados. Agora, nós temos também que reconhecer o que tem
de bom, o que tem realmente o governo feito pelo Estado de
Rondônia.

São essas as minhas palavras, Senhor Presidente.
Gostaria de agradecer e dizer, Presidente, quando V. Ex.ª não
estava aqui, quando eu dizia da sua sensibilidade, das suas
lágrimas, quando realmente, discursando, eu sou testemunha
disso, por tudo que V. Ex.ª fez para os servidores desta Casa,
que V. Ex.ª realmente se preocupa com o ser humano e o
nosso Governador realmente, também tem demonstrado essa
preocupação e nós precisamos reconhecer isso.

Muito obrigado.

(Às 17 horas e 03 minutos o senhor Jaques Testoni
passa a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho)
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Edson. Eu queria só registrar a presença do nosso Presidente
do Sindicato dos Trabalhadores do Judiciário do Estado - SINJUR,
o nosso Presidente Roque, Francisco Carlos Roque, obrigado
Presidente pela presença.

Com a palavra o Deputado Flávio Lemos.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Sr. Presidente, demais Pares desta
Casa, imprensa, funcionários, amigos que se encontram em
nossa galeria, os técnicos tributários, enfim,  todos que fazem
parte  desta Sessão.

Eu quero dizer aos policiais civis que estão aqui, que eu
digo que são mais que policiais. Eu disse aqui nesta Casa, na
semana que antecedeu, dia 18 de novembro, onde eu fui
assaltado na minha residência. Eu pude realmente perceber
que esses policiais, Presidente, são mais que policiais, são
pessoas que trabalham com o mínimo necessário, são pessoas
que quando eu precisei, eu cheguei numa Delegacia e ali estavam
alguns policiais civis, fazendo seu trabalho e a Polícia Militar. Eu
disse aqui nesta Casa, não porque hoje tem gente aqui na
galeria, por que naquele dia que eu falei não tinha quase
ninguém nesta Casa, mas quis, naquele momento, parabenizar
toda Polícia do Estado de Rondônia; Polícia Militar e Polícia Civil
que deu um grande apoio ao meu fato, que ocorreu no dia 18.
Quero aqui comprometer mais uma vez a minha palavra que
dei ao Presidente do Sindicato dos Policiais Civis que hoje faz
greve no Estado de Rondônia por melhoria de salário. Mas eu
acho que não é só salário, Senhor Presidente, eu quero que o
Senhor veja a situação das Delegacias e os locais onde os
policiais têm trabalhado, onde o marginal, a vítima e os policiais,
eles ficam em situações totalmente sem condições de fazer
alguma coisa. Eu quero parabenizar, naquele dia as pessoas
que nos ajudaram, através do Sargento Gusmão que nos deu
apoio total. Quero dizer a vocês que fiz o compromisso de ajudar
em tudo o que for possível, intermediar junto ao Governo,
intermediar com quem quer que seja, para poder amenizar o
problema da Polícia Civil aqui do Estado de Rondônia. Eu quero
parabenizar a Polícia, tem muitos amigos da Polícia Civil. O ex-
deputado Paulo Moraes, que aqui hoje se faz presente, também
policial civil, foi delegado. Quero dizer, Deputado Lebrão, que
só quem está na pele e faz esse trabalho sabe como é difícil.
Enquanto os bandidos estão com armamento pesado, eles têm
que trabalhar de forma desumana, na chuva, correndo atrás
de bandido e não tem a sua credibilidade assinada e mantida a
palavra que o Governador deu a esses policiais.  Nós podemos
até ajudar o governo na governabilidade, mas eu acho que nós
não podemos tirar o direito de se fazer justiça à palavra que foi
empenhada aos policiais civis, aos policiais militares e ao povo
da saúde. Eu jamais me furtei de conversar com o governo,
mas também, Deputado Edson, sei que Vossa Excelência é líder
do Governo, tem que defender. Mas quando o senhor coloca
aqui da Multimargem, que em todo o Estado do Brasil é feito
esse desconto de consignação, mas não se dá autorização de
passar 50% de propina para o cunhado do Governador. Isso é
desmando, como Vossa Excelência colocou aqui, Deputado
Hermínio, eu estava lá no meu gabinete atendendo uma pessoa
que é trabalhadora, que é honesta, que todo mundo conhece,
que são as Irmãs Marcelinas, e está aqui o débito, a Saúde não
repassa. Agora, esse roubo deve estar em algum lugar. Do
Governador Confúcio eu não posso falar da sua inocência, eu

não posso falar da sua situação, mas que tem ladrão  no
governo, tem, e  precisa se tirar. O mínimo necessário nesse
Governo era mandar as duas irmãs dele embora na hora. E
ontem o cunhado do Governador foi procurar pessoas aqui
desta Casa para tentar fazer acerto, Deputado. E conosco,
não tem acerto. Ai de nós aqui, se um Deputado tivesse um
cheque desse, Deputado Neodi, nós estávamos fritos. Ai de
nós, de um Deputado, só porque nós fomos citados lá sobre a
Termópilas, porque nós estivemos no telefone com o Presidente
desta Casa, fizeram uma arruaça com nosso nome. E agora
se traz doze cheques falando que foi depositado, tem filmagem
do Banco do Brasil da pessoa tirando dinheiro e nada se faz. É
muito fácil, Deputado Hermínio, é muito fácil. Só esta Casa
que tem que ser penalizada? Não estou aqui falando da
inocência, da culpabilidade do Governador, mas se fosse um
homem sério tinha que ter tirado ele na hora, mandado as
irmãs na hora ir embora, Deputado Lebrão. Onde há fumaça,
há fogo. Então eu acho que esta Casa tem que ter a
responsabilidade sim, se não quiser criar CPI, se quiser criar
CPI, onde quer que seja, mas o Deputado Hermínio fez a coisa
certa, já mandou para o Ministério Público, já mandou para os
órgãos competentes. A Dilma  deu exemplo essa semana, doa
a quem doer, doa a quem doer, se apareceu assessor com
indício de roubo tem que tirar, não importa. Agora, o que não
pode é ficar as Irmãs Marcelinas, Deputado Marcos Donadon,
desde agosto sem receber, e está lá o leito do Hospital das
Irmãs, é cento e sessenta reais a diária, e aqui na cidade,
Deputado Jaques, é seiscentos reais. E elas vieram aqui hoje
e pediu para falar com o Deputado Neodi, pediu para que eu
falasse para todos os Deputados que cada um de nós colocasse
pelo menos cinquenta mil reais para tentar amenizar, ou ela
vai ter que tirar o contrato com o governo do Estado, Deputado
Adelino. Parabenizou o Deputado Ribamar que colocou emenda,
agora é brincadeira, é brincadeira uma situação dessas. Então
esta Casa precisa tomar uma atitude, precisa da
governabil idade, mas também precisa cobrar a
governabilidade.

O Sr. Edson Martins – Deputado Flávio Lemos, um aparte
por favor.

O Sr. Flávio Lemos – Pois não, Deputado

O Sr. Edson Martins – Eu só gostaria, Deputado Flávio Lemos,
de dizer, que acho que Vossa Excelência conhece, no momento,
a queda da arrecadação que houve. O governo, é lógico que
tem prioridade, o governo não tem dinheiro em caixa, lógico
que atrasou os fornecedores, a questão das Irmãs Marcelinas,
atrasou. Vossa Excelência participou da reunião hoje com o
Governador, nós já estamos com um Projeto de Lei aqui nesta
Casa para ser aprovado, que é trinta milhões que vai ser
passado do DETRAN, e exatamente, parte desse recurso, que
foi tratado hoje, é para pagar as Irmãs Marcelinas, Vossa
Excelência estava lá na reunião com o Governador.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Em nenhum momento da reunião foi
falado que era para pagar as Irmãs Marcelinas. Eu não participei
desse momento.
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O Sr. Edson Martins – Foi falado na reunião, foi falado na
reunião ontem, também que nós estivemos, que parte desse
recurso é para pagar as Irmãs Marcelinas. É lógico que o
Governo precisa estabelecer prioridades nesse momento e a
prioridade é folha de pagamento, são os encargos que
realmente têm caráter alimentício e os fornecedores também
é prioridade. Mas não está sendo suficiente, não é só o Estado
de Rondônia, tem vários Estados e municípios passando por
dificuldades. E quando Vossa Excelência diz da questão das
irmãs do Governador, as irmãs realmente são Secretárias de
Estado, elas assumem, com certeza, respondem pela pasta
que elas assinam. Agora eu não sei o que tem a ver as irmãs
do Governador, que Vossa Excelência quer dizer, com as
empresas Multimargem. Porque na verdade nada liga a imagem
das irmãs do Governador com as empresas Multimargem. Elas
são Secretárias e com certeza, respondem pela pasta. Então
eu acredito que Vossa Excelência está...

O SR. FLÁVIO LEMOS – Se eu não mandar na minha casa,  se
eu não souber o que minha esposa faz, eu não sei que homem
eu sou.  Porque a mulher é Secretária, o marido pega propina,
é brincadeira. Aí eu também não sei o que precisa mais,
Deputado Hermínio, para se juntar os fatos. Porque a denúncia
que chegou para o Deputado, é dizendo que se passou para o
cunhado e a irmã que trabalha no governo. Então fica difícil,
Deputado Edson. Então, Deputado Hermínio, eu não sei o que
tem que haver mais para dizer que é roubo. Sem brincadeira,
está difícil. Nós precisamos ter aqui um psiquiatra, um psicólogo
para dizer: - Não, isso aqui é, isso aqui não é. Porque está
difícil a situação. Para esta Casa tudo pode, para o lado de lá
nada pode. Então eu quero só... e também não estou falando
que é, não, porque o fato era o seguinte: se houve fumaça,
vamos tirar e vamos apurar os fatos, vamos trazer a pessoa
que trouxe aqui essas denúncias e ela vai ter que falar aqui.
Vamos provar. Se não aconteceu nada, saudações e acabou.
Agora, se comprovar, acho que cada um tem seu CPF, como
disse muito bem o Governador, concordo com ele, agora tem
que apurar os fatos, e doa a quem doer. É isso que eu tenho
que dizer Deputado.

Então, Deputado Hermínio, só para encerrar. Aqui estão
os grevistas da Polícia Civil contestando a nota da SESDEC,
quero dizer que tem muitos parlamentares nesta Casa que
estão com vocês, eu acho que palavra dada tem que ser
cumprida.

Quero dizer também aqui aos técnicos tributários que
até hoje, Deputado, muitas reuniões foram marcadas com esses
té“cnicos tributários, e até hoje não resolveu. A PL nº 599,
aquele Projeto não se resolve. Ou diz que sim, ou diz que não,
na única reunião que eu participei na Casa Civil falaram que
iam dar, eles pediram novecentos e pouco, falaram que iam
dar trezentos e poucos, agora descumpriram a palavra também.
Quer dizer, em quem nós vamos acreditar? É difícil. Ninguém é
obrigado a dar a palavra, mas se dá, tem que cumprir.

Tenho dito, e muito obrigado Deputado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Flávio. Quero registrar aqui a presença do nosso
companheiro Paulo Moraes, Ex-deputado, Ex-Secretário de
Segurança, o Ex-Secretário de Segurança está aí no meio dos
trabalhadores. Obrigado, Paulo, pela presença. É um prazer

ter você aqui, ter você aqui visitando a nossa Casa. Inclusive,
foi meu companheiro Ribamar que pediu para registrar a sua
presença. Você é querido demais pelos Deputados e pelos
servidores aqui da Casa. Não havendo mais Deputados inscritos,
gostaria de também registrar a presença do Vereador José
Veterinário, Vereador eleito no município de Teixeirópolis.
Obrigado vereador pela presença.

Senhoras e Senhores parlamentares em cumprimento
à disposição regimental comunico que não há Projeto a serem
anunciados na Ordem do Dia desta Sessão. Pedir para os
Deputados que amanhã, nós vamos votar todos os Projetos,
nossa intenção amanhã, todos os projetos que já estiverem ok
e que os Deputados estiverem de acordo, nós vamos votar
tudo amanhã. Hoje não, vamos votar todos amanhã. Tem um
Projeto que é importante, que é a questão do DETRAN, ele
chegou hoje nesta Casa. Eu peço aos Deputados para que
amanhã nós discutamos numa reunião antes, tanto ele como
outros projetos. Dia 13, Deputado Adelino, nós vamos entrar
de recesso dia 13, todos os Projetos que estão na Casa vão
ser discutidos e todos serão votados. Nós vamos limpar o ano,
não vamos deixar nenhum Projeto, nem do Executivo, nem
dos Deputados para o ano que vem. Vamos discutir todos os
Projetos, vamos votar até o dia 13, e amanhã, o meu líder que
pediu para votar alguns Projetos, alguns Deputados pediram,
amanhã a gente coloca todos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Uma Questão de Ordem,
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADDOR – Eu pedi, já são duas Sessões
que não teve quorum, que está em pauta aquele da 255 que é
a respeito de Ji-Paraná, que está acontecendo jogos lá, e
amanhã tem o lançamento da obra da usina de calcário, vários
Deputados vão se deslocar para lá, eu creio que vai dificultar
amanhã ter quorum, Presidente. Eu gostaria que nós
analisássemos para votar hoje porque amanhã tem o
lançamento da obra, eu acho que da Usina de Calcário. É um
Projeto muito importante.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Adelino,
para não votar qualquer Projeto, no caso esse que Vossa
Excelência falou até que dava que é ordinário o Projeto, mas
nós precisamos votar primeiro, tem o Veto trancando a Pauta.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas, então vamos votar ele, e
depois vamos abrir exceção, pelo menos esse Projeto mais
urgente. Acho que já tem duas ou três Sessões que está
aguardando e a questão é urgente porque os jogos já estão
acontecendo em Ji-Paraná, e é uma transferência do recurso
federal, inclusive.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Adelino,
eu garanto para Vossa Excelência que amanhã o Projeto...
porque hoje já foram desmobilizados alguns Deputados.
Amanhã eu garanto para Vossa Excelência que nós colocamos,
tanto o Projeto de Vossa Excelência, porque não vai fazer
diferença nenhuma se aprovado hoje ou amanhã Deputado
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Adelino, e amanhã dá quorum, sim. Líder, V. Ex.ª pode, amanhã
é meu compromisso, todos os Projetos, inclusive até o DETRAN,
se os Deputados estiverem de acordo nós votamos amanhã,
todos os Projetos que estiverem nesta Casa.

O SR. EDSON MARTINS – Uma Questão de Ordem, Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, existem dois vetos que
estão trancando a Pauta. Por que nós não podemos votar esses
dois vetos hoje, para que pudesse destrancar a pauta e amanhã
votássemos os demais Projetos?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu preciso de
quantos votos para derrubar os Vetos? Para manter ou derrubar
os Vetos? Tem que ter quatorze no Plenário, tem que ter
quatorze presentes porque a votação é qualificada.

O SR. EDSON MARTINS – Têm 21 presentes, Presidente, eu
acho que é possível com um pouco de esforço.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Meu líder, amanhã,
amanhã na Ordinária nós votamos os Vetos e logo em seguida
nós fazemos uma Extraordinária em primeira e segunda votação
para votar todos os Projetos.

O SR. EDSON MARTINS – Presidente, mas amanhã é quarta
feira, é possível que não haja quorum qualificado para votar os
Vetos. Então, por isso eu pedi que nós votássemos os Vetos
hoje, e se isso for possível, amanhã nós votamos os demais
Projetos, eu achei interessante. Mas na verdade Presidente,
eu até pedi esse aparte não é nem para entrar nessa discussão,
o que eu gostaria realmente é colocar, Senhor Presidente, nesta
Questão de Ordem, é que precisamos realmente urgente, fazer
uma revisão no nosso Regimento da Casa. Eu gostaria de pedir
a Vossa Excelência que tivesse essa sensibilidade de discutirmos
a possibilidade de se fazer uma revisão. Porque eu acho que
isso é inadmissível, nós chegarmos aqui na hora da votação,
não é nem o caso de hoje, estou dizendo isso para o futuro e
para melhorar realmente o nosso trabalho. As vezes vamos
conhecer a Ordem do Dia na hora  da Sessão. Eu acho que nós
precisávamos de no mínimo quarenta e oito horas antes da
Sessão, para termos conhecimento dos Projetos. Cada
Deputado que recebesse no seu gabinete o Projeto que estivesse
na pauta para votação, para que pudesse estudar, ter
conhecimento dos que estivessem em discussão para que não
corrêssemos o risco de votar muitos Projetos, às vezes estando
errados. Eu acho isso fundamental. Inclusive, Senhor Presidente,
Vossa Excelência que tem falado sobre a questão das
Comissões, que não funcionam. Está errada também a questão
das Comissões. Nós precisamos rever a composição dessas
Comissões, para que possa funcionar realmente, fazer jus ao
que ele recebe da Comissão. Eu acho  muito bem paga a
Comissão para reunir, para discutir os Projetos, para fazer os
Pareceres e, às vezes, tem Comissão que não consegue se
reunir. Então, Vossa Excelência tem defendido também essa
questão de melhorar o trabalho das Comissões, eu acho que o
nosso Regimento precisa ser revisto muita coisa. Então eu
gostaria de deixar aqui registrado esse pedido Presidente, que

nós pudéssemos fazer esse trabalho, essa revisão no
Regimento para que pudéssemos engrandecer e melhorar
ainda mais os trabalhos desta Casa.

Muito obrigado, Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado
Deputado. Essa questão de aprovar a Ordem do Dia bem antes,
não teria dificuldade. O problema é que na hora aqui, vão
chegar, vão querer colocar um monte de Projeto. Tem Projeto,
inclusive, que chegou hoje. Aí se eu fizer a Ordem do Dia
quarenta e oito horas antes, eu tenho certeza que Vossa
Excelência vai ser o primeiro que vai à Tribuna e dizer: -
Presidente, eu quero colocar esse Projeto na Ordem do Dia.
Então vamos ficar assim, amanhã nós vamos entrar já pedindo
para os Deputados, para sermos bem ágil na questão dos
Expedientes, para já entrar na votação rápido, para nós
votarmos os Projetos, porque nós temos que discutir, nós vamos
ter que fazer reuniões antes para nós discutirmos, é bom nós
trazermos tudo discutido para o Plenário para poder fazer a
votação rápida.

Quero registrar a presença do meu colega Moisés Costa,
Presidente da Câmara Municipal aqui de Porto Velho. Obrigado
pela presença.

Encerrado o Grande Expediente, passemos à Ordem do
Dia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
Proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura das
Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIA

- PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO
HEMÍNIO COELHO E OUTROS, que acrescenta dispositivo na
Constituição Estadual.

- PROJETO DE LEI DA DEPUTADA GLAUCIONE, que declara de
utilidade pública Assistência Social Videira da Amazônia, com
sede no Município de Cacoal.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO, que
declara de Utilidade Pública a Associação Cultural Tribo do
Mato, no Município de Porto Velho.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO, que
determina a inclusão da disciplina “Formação de Condutores
de Veículos” nos currículos do ensino médio.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO - Torna
obrigatória a presença de profissional de Saúde em todas as
Escolas Públicas do Estado de Rondônia, para atender alunos
portadores de moléstias crônicas. A medida beneficia os que
precisam de cuidados cotidianos ou eventuais, tais como:
diabetes, epilepsia, asma, alergias, hemofilia, insuficiência
renal, insuficiência cardíaca, entre outras.

- EMENDA MODIFICATIVA DO DEPUTADO EDSON MARTINS -
Modifica o Art. 1º do Projeto de Lei nº685/2012.
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- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO - Requer
a realização de Sessão Solene para conceder Voto de Louvor
aos Peritos Criminais do Estado de Rondônia, em comemoração
ao Dia do Perito.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO EDSON MARTINS - Requer a
inclusão na pauta da Ordem do Dia da Sessão Extraordinária
do dia 27/11/12, das Mensagens 117, 188, 189, 192, 193, 199,
212, 213, 256, e 257 e respectivos Projetos de autoria do Poder
Executivo.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO - Requer
a concessão de Voto de Louvor aos Peritos Criminais do Estado
de Rondônia, em comemoração ao Dia do Perito, 04 de
dezembro de 2012.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO -
Requer Voto de Louvor aos Professores Fabrícia Miler de Paula
Cintra, Geraldo Gabriel e aos alunos Jeferson Y. Pagãbi Suruí,
Juliana M. J. D. K. Cinta Larga, Pangueka–Kup S. Cinta Larga, e
Pabikyt S. Cinta Larga da E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha do
Distrito de Riozinho, município de Cacoal, pelo 1º lugar, em
nível nacional, no Concurso Escola, Roteiro e Cinema: “O LUGAR
ONDE VIVO”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO - Requer
que seja encaminhado Voto de Louvor à Fundação HEMERON.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO - Requer
Voto de Pesar aos Familiares do Senhor Walter Bártolo, pelo
seu falecimento ocorrido no dia 21/11/12.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO - Indica ao
Governo do Estado, a necessidade da construção de uma Escola
Estadual de nível médio, na comunidade da COMARA, Estrada
do Palheta, no município de Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO - Indica a
necessidade da criação de um programa de parcelamento dos
IPVA’s em atraso no Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO - Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador Confúcio Moura, com cópia
ao DER, a necessidade urgente de limpeza e encascalhamento
na estrada Principal B-40 e vicinais no município de Itapuã do
Oeste/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO - Indica ao
Poder Executivo conceder auxílio-transporte aos servidores
públicos, lotados na Representação de Ensino da SEDUC no
município de Guajará-Mirim.

- INDICAÇÃO DA DEPUTADA GLAUCIONE - Indica ao Poder
Executivo, a necessidade de instalação de uma unidade do
Corpo de Bombeiros no município de Chupinguaia/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDSON MARTINS - Indica ao
Senhor Lúcio Mosquini, Diretor do DER, que viabilize a
recuperação da Linha 634, após a serra localizada entre a Linha
60 e 64 no município de Mirante da Serra.

(Às 17 horas o Senhor Hermínio Coelho passa a
Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Solicito ao
Senhor Secretário proceder à leitura dos Requerimentos a
serem apreciados.

O SR LEBRAO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO ZEQUINHA ARAUJO – Requer Voto de Pesar aos
Familiares do Senhor, Walter Bártolo, pelo seu falecimento,
ocorrido no dia 21/11/12.

(Às 17 horas e 01 minuto o senhor Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Senhor Jaques Testoni)

O SR JAQUES TESTONI (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Zequinha Araujo. Para
discutir o Deputado Zequinha Araújo.

 O SR ZEQUINHA ARAUJO – Sr. Presidente, eu não poderia
deixar jamais de mencionar e até registrar esse momento onde
estamos colocando um Voto de Pesar ao grande companheiro
Walter Bártolo. O Walter Bártolo, Senhor Presidente, foi um
companheiro nosso, amigo, primeiro prefeito de Ji-paraná, foi
Deputado, foi um companheiro, amigo fundador da BR 364, foi
pioneiro neste Estado, foi um amigo, realmente o melhor pelo
Estado de Rondônia. A mãe dele, Dna. Labibe Bártolo,
companheira também, amiga, pioneira desse Estado, que
merece a nossa consideração e respeito. Com certeza uma
pessoa que também deixou aqui suas raízes, e o Walter por
tudo que ele fez, meu amigo Walter Bártolo por tudo que fez,
por tudo que cumpriu como ser humano, pela sua lealdade,
sobretudo pelo seu compromisso social com o Estado de
Rondônia, merece, neste momento, que seja lembrado, que
seja colocado assim como pesar do Estado de Rondônia, do
povo de Porto Velho, o povo de Ji-Paraná que muito conheceu
a sua postura e a sua dedicação. Portanto, neste momento é
oportuno também dizer que Porto Velho tem esse pesar e,
sobretudo, o Estado de Rondônia.

Quero, na oportunidade, também dizer que esses
companheiros, nossos policiais civis que aqui estão, pessoal
da saúde, tenham no Deputado Zequinha Araújo, também, a
certeza que estamos buscando o melhor para conciliar e
encontrar uma medida imediata para resolver a situação de
vocês. Nós, com certeza, precisamos ter essa unidade na
Assembleia Legislativa, e sempre estivemos junto aos
servidores e não vai ser desta vez que vamos nos omitir.

Agradeço, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) - Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Zequinha Araújo. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, e os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Secretário.
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O SR.LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO ZEQUINHA ARAÚJO - Requer que seja encaminhado
Voto de Louvor à Fundação HEMERON.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Zequinha Araújo. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, e os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, que requer Voto de Louvor
aos professores Fabricia Miler de Paula Cintra e Geraldo Gabliel,
e aos alunos Jeferson Y. Pagãbi Surui, Juliana M. J. D. K. Cinta
Larga, Pangueka-Kup S. Cinta Larga e Pabikyt S. Cinta Larga,
da E.E.E.F.M. Celso Ferreira da Cunha do distrito de Riozinho,
município de Cacoal, pelo 1º lugar, em nível nacional, no
concurso Escola, Roteiro e Cinema: “O LUGAR ONDE VIVO”.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Maurão de Carvalho. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO, que requer concessão de Voto
de Louvor aos Peritos Criminais do Estado de Rondônia  em
comemoração ao Dia do Perito, 04 de dezembro de 2012.

O SR. JAQUES TESTONI (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Hermínio Coelho. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários que se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO,  que requer a realização de
Sessão Solene para conceder Voto de Louvor aos Peritos
Criminais do Estado de Rondônia, em comemoração do Dia do
Perito.

O SR. JAQUES TESTONI (Presidente) - Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Hermínio Coelho. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. SAULO MOREIRA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

O SR. JAQUES TESTONI (Presidente) – Pois não, Senhor
Deputado.

O SR. SAULO MOREIRA – Eu queria só registrar a presença
aqui na galeria desta Casa, hoje suplente de Deputado Estadual,
do senhor Adriano Boiadeiro e, se Deus quiser, a partir de 1º
de janeiro vai assumir a nossa vaga aqui nesta Casa. Parabéns
companheiro, boa sorte, 1º de janeiro te espera.

O SR. JAQUES TESTONI (Presidente) – Próxima Matéria,
Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO LEBRÃO, que requer a Mesa o adiamento da Sessão
Solene marcada para o dia 07 de dezembro, no município de
São Francisco do Guaporé.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) – Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Lebrão. Não havendo
quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Menhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO KAKÁ MENDONÇA, que requer à Mesa  que seja
encaminhado Moção de Pesar aos familiares do adolescente
Eduardo Odilon Barbosa Ribeiro, pelo seu falecimento ocorrido
no dia de hoje, 13 de novembro, vítima de acidente
automobilístico.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) - Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Kaká Mendonça. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO, que requer Voto de Louvor aos
Policiais Civis do Estado, turma de 1984, pelos serviços
prestados na área de segurança pública.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) - Em discussão e
votação o Requerimento do Deputado Hermínio Coelho. Não
havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais Matéria.
Encerrada a Ordem do Dia, Senhor Presidente.

O SR. JACQUES TESTONI (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares.

Não há oradores inscritos.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de

Deus, e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
ordinária para o dia 28 de novembro, no horário regimental,
às 15 horas.

Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 17 horas e 43 minutos).
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ATO Nº1494/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Marcos
Donadon, a partir de 1º de novembro de 2012.

Nome         Código

ALISSON ARRAS DE SOUZA ASP-09
ANA LUCIA GOULART RODRIGUES DAS NEVES ASP-04
CHABSON NUNES DA SILVA ASP-01
CLAUDIONORA DOS ANJOS DGS-9
CLEONICE DIAS OLIVEIRA ASP-09
DINAIR FERREIRA SILVA ASP-01
EDNILCE FERNANDES DE OLIVEIRA BRAGA ASP-07
EDUILSON ALENCAR ASP-09
EDVALDO ACIOLE DA SILVA ASP-01
ELESANDRA LOPES DA SILVA ASP-03
EULINA DE JESUS SOUZA MATIAS ASP-01
FRANCISCO JULIO FERREIRA SILVA ASP-04
ILA PEREIRA FERREIRA ASP-01
JHONATAN JULIO GOMES ASP-01
JOSE BEZERRA SANTOS ASP-03
JOSE IVO DE SOUZA FILOMENO ASP-09
KELIA DA SILVA OLIVEIRA ASP-01
LUSILEIA REIS LIMA ASP-01
MARIA DA SILVA FEITOSA DE OLIVEIRA ASP-01
MARIA DE FATIMA DA SILVA CARVALHO ASP-01
MARIA RAIMUNDA DA SILVA OLIVEIRA ASP-01
MARTA REGINA PEREIRA DOS SANTOS ASP-09
MOACIR DA SILVA MONTEIRO ASP-01
NANCY PEREIRA CARDOSO ASP-01
RUTH RAMOS DA SILVA ASP-03
SUELEN CARDOSO DE ANDRADE ASP-01

Porto Velho, 13 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1324/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

EXONERAR

Os Servidores relacionados,  do cargo de Provimento em
Comissão, a partir de 1º de outubro de 2012.

Nome                                                                   Código
ANA LUCIA FREITAS DOS SANTOS DGS-6
JULIANE GLEICA SOUSA TANQUES DGS-9
ROBERTO HENRIQUE CUNHA DA SILVA AT-25
STELLA MARI MARTONI DGS-9
GEISIBEL DA SILVA SOUZA AT-30
SILVANI DOS SANTOS DOMICIANO AP-30

Porto Velho, 18 de outubro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1517/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

ANA PAULA SILVA DE ALENCAR MAGALHAES, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar,
código AP-29, no Gabinete da Presidência, a partir de 1º de
novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1512/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

ANDRE PORTELA DE AGUIAR, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-28, que exerce no
Departamento de Apoio à Produção Parlamentar, a partir de 1º
de novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro  de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1275/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
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do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

EXONERAR

ANTONIO BENEDITO DE MORAES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, no
Gabinete do Deputado Ribamar Araujo, a partir de 1º de outubro
de 2012.

Porto Velho, 15 de outubro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1530/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

CARLOS ALBERTO TESCH, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25, n o
Gabinete da Presidência, a partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 19 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1378/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

CARLOS ALEXANDRE PEREIRA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-01, no Gabinete da Deputada Glaucione Maria Rodrigues,
a partir de 05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1497/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete da Comissão Permanente
de Defesa da Criança, do Adolescente, da Mulher e do Idoso,
a partir de 1º de novembro de 2012.

Nome        Código
CLAUDOMIRO UCHOA ALMEIDA AST-09
JOAO PANTOJA MONTEIRO AST-09
JUCICLEIA MONTEIRO GARCIA AST-09
KELLY GONÇALVES DE SOUZA AST-09
KELLI LIMA GOMES AST-09

Porto Velho, 13 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1384/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

CLEONICE CONCEIÇÃO LACERDA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-12, que
exerce no Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, a partir
de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1474/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

P R O R R O G A R

Por 60 (sessenta) dias, a Comissão de Tomada de Contas
Especial, instituído pelo do ATO Nº 0202/2012/SRH/MD/ALE,
publicada no Diário Oficial da ALE-RO nº015, pagina nº 85, de
16/02/12, a partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1475/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:
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A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor DAVID DE
OLIVEIRA PERES, Assistente Parlamentar, para o código ASP-
26, do Gabinete do Deputado Jaques Testoni, partir de 1º de
novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1423/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora DEUSIMAR
RODRIGUES PEREIRA, Assistente Técnico, para código AST-
21, do Gabinete da Presidência, partir de 1º de novembro de
2012.

Porto Velho, 06 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1422/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Jaques Testoni,
a partir de 1º de novembro de 2012.

Nome            Código
EDILENE TELMA GAMA DO NASCIMENTO ASP-09
GELSICA FERREIRA DA SILVA ASP-14
IAGO ALEXANDRE BARROS DE ARAUJO AST-04
JOSE BOAVENTURA DE ANDRADE AST-07
MOISES NASCIMENTO DA ROCHA ASP-05
SEBASTIAO SENHORINHO ALVES AST-01
VICENTE SIMOES DOMINGUES NETO ASP-07

Porto Velho, 06 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1523/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

ELIELSON MENDONÇA DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21, que exerce
no Gabinete da Presidência, a partir de 13 de novembro de
2012.

Porto Velho, 14 de novembro  de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1380/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

EMANUEL VICENTE DE SOUZA ALVES, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-14, no Gabinete da Deputada Glaucione Maria Rodrigues,
a partir de 05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1487/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

FLAVIO MAFIA MIRANDA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-19, no Gabinete do Deputado Jaques Testoni, a partir de
1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral
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ATO Nº1546/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

GEISA GOMES DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-25, que exerce no
Gabinete da Presidência, a partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 22 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1503/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor GERSON
MARTINS, Assistente Parlamentar, para o código ASP-22, do
Gabinete do Deputado Marcos Donadon, partir de 1º de
novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1522/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da Servidora HADASSA OLIVEIRA DA
SILVA, para Assessor Técnico, código AT-28, do Gabinete do
Deputado Marcos Donadon, a partir de 05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1417/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

JESUOEL AMARAL DA FONSECA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, que exerce
no Gabinete da Comissão Permanente de Finanças, Economia,
Tributação e Orçamento, a partir de 30 de novembro de 2012.

Porto Velho, 06 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1519/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora JOICE QUELE
GONÇALVES DOS REIS, Assistente Técnico, para o código
AST-23, da Policia Legislativa, partir de 1º de novembro de
2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1505/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

JONES JOSE ANTONIO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-26, no
Gabinete do Deputado Marcos Donadon, a partir de 05 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral
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ATO Nº1416/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

JONES TURCATTO, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Técnico, código AT-30, que exerce no Gabinete da
Comissão Permanente de Finanças, Economia, Tributação e
Orçamento, a partir de 30 de novembro de 2012.

Porto Velho, 06 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1385/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

JOSCILENE MARTINS JACINTO DA SILVA, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-01, que exerce no Gabinete do Deputado Marcelino
Tenório, a partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1507/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

JUAREZ RODRIGUES SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa da Criança,
do Adolescente, da Mulher e do Idoso, a partir de 05 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1368/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

LIDIO RODRIGUES DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-22, que exerce
no Departamento de Planejamento Geral, a partir de 30 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1526/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor MARCILIO
FERREIRA DA SILVA, Assessor Técnico, para o código AT-
21, do Gabinete da Presidência, partir de 1º de novembro de
2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1445/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

MARCOS LACERDA RIBEIRO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete da Deputada Ana da 8, a partir de 5 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 07 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral
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ATO Nº1479/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

MARIA ALICE FERREIRA RUFINO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-29, que exerce
no Gabinete da Comissão Permanente de Saúde, Previdência e
Assistência Social, a partir de 30 de novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1369/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R
Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete da Deputada Glaucione Maria
Rodrigues, a partir de 1º de novembro de 2012.

Nome  Código
MARIA DA PENHA CAMPOS DOS SANTOS AP-15
NERIZIA ALVES SILVA ASP-01
ROSA NERES FONSECA ASP-01
TEODORA MARIA DE ARAUJO AST-01
LUIZ APARECIDO GALVAO ASP-01
FRANCISCO LEITE DE SOUZA ASP-05
MARIA BEATRIZ SCHWANTES PONCIANO ALVES ASP-14

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1414/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

MARIO LEONARDO MARTINS RODRIGUES, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-18, no Gabinete do Deputado Jesualdo Pires, a partir
de 05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 06 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1444/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

NELSON DIAS FONSECA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, no
Gabinete da Deputada Ana da 8, a partir de 5 de novembro de
2012.

Porto Velho, 07 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1361/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

NEFERTITEH FRANÇA QUARESMA BIDÁ, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
que exerce na Escola do Legislativo, a partir de 1º de novembro
de 2012.

Porto Velho, 1º de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1265/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

NOMEAR

OZIANE DE MAGALHAES OLIVEIRA VAILANTE, para exercer
o Cargo de Provimento em Comissão de Assistente
Parlamentar, código ASP-09, no Gabinete do Deputado Edson
Martins, a partir de 1º de outubro de 2012.

Porto Velho, 11 de outubro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1386/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R
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PABLO ROSA CORREA CARNEIRO DE ANDRADE, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
27, que exerce no Gabinete da 3ª Secretaria - Deputado
Marcelino Tenório, a partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1485/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor PAULO
HENRIQUE HOFFMAN TEIXEIRA, Assistente Parlamentar, para
o código ASP-22, do Gabinete do Deputado Jaques Testoni,
partir de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1495/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

PRIMA MARIA WERLANG, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Executivo, código DGS-
3, no Gabinete do Deputado Marcos Donadon, a partir de 05 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1504/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor RODNEI
PEREIRA MEDEIROS, Assistente Parlamentar, para o código
ASP-26, do Gabinete do Deputado Marcos Donadon, partir de
1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1480/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

E X O N E R A R

ROSILENE CARVALHO FERREIRA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-23, que
exerce no Gabinete da Deputada Ana da 8, a partir de 30 de
novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº. 1364/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A lotação da servidora SHIRLENE DE ARAUJO, que exerce o
Cargo em Comissão de Assistente Técnico, para o Gabinete da
Comissão Permanente de Organização Administrativa, a partir
de 1º de novembro de 2012.

Porto Velho, 1º de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1520/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

SIDNEY DUARTE BARBOSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-25,
no Gabinete da Advocacia Geral, a partir de 13 de novembro
de 2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1493/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:
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N O M E A R

SUELI MARTINS DE LIMA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Secretaria de Apoio, código DGS-9, no
Gabinete da Deputada Ana da 8, a partir de 1º de novembro de
2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1521/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

UILIAN RODRIGUES LEAL, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-09, no
Departamento de Arquitetura, a partir de 1º de novembro de
2012.

Porto Velho, 14 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1377/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

VALDEIR DE ANDRADE, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-01, no
Gabinete da Deputada Glaucione Maria Rodrigues, a partir de
05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1463/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

VANDERLEI PIVA, para exercer o Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-23, no Gabinete
do Deputado Marcelino Tenório, a partir de 07 de novembro de
2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1379/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

VERA EUNICE DA SILVA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-01, no
Gabinete da Deputada Glaucione Maria Rodrigues, a partir de
05 de novembro de 2012.

Porto Velho, 05 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1324/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

NOMEAR

VERONICA GOMES CALIXTO DA SILVA, para exercer o
Cargo de Provimento em Comissão de Assistente Técnico,
código AST-01, no Gabinete do Deputado Maurão de Carvalho,
a partir de 03 de outubro de 2012.

Porto Velho, 17 de outubro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO Nº1363/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

N O M E A R

WELLYNGTON MOREIRA, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-08, no
Gabinete do Deputado Jesualdo Pires, a partir de 1º de
novembro de 2012.

Porto Velho, 1º de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral

ATO N.º1477/2012-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326/05, alterada pela LC nº 613, de 21
de março de 2011, resolve:

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor WIVERSON
DE OLIVEIRA, Assistente Técnico, para o código AST-26, e
lotar no Gabinete do Deputado Jaques Testoni, partir de 1º de
novembro de 2012.

Porto Velho, 12 de novembro de 2012.

     José Hermínio Coelho       Arildo Lopes da Silva
             Presidente                             Secretário Geral
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