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SESSÃO ESPECIAL DE POSSE DOS MEMBROS
DA MESA DIRETORA PARA O SEGUNDO BIÊNIO

DA 8ª LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDONIA.
Em 01 de fevereiro de 2013

Presidência dos Srs.
Hermínio Coelho - Presidente

Lebrão – Deputado
Murão de Carvalho – Deputado

Secretariado pelo Sr.
Lebrão – Secretário ad hoc

 (Às 09 horas e 41 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adriano Boiadeiro (PRP), Ana
da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho (PT), Edson Martins (PMDB),
Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC),
Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira
(PSDB), Kaká Mendonça (PTB), Lebrão (PTN), Luiz Cláudio
(PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcos Donadon (PMDB), Maurão
de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT),  Valdivino Tucura (PRP) e Zequinha Araujo
(PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Adelino Follador (DEM),
Marcelino Tenório (PRP) e Epifânia Barbosa (PT).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Senhoras
e Senhores, bom dia.

Para que possamos dar início a Sessão Especial de Posse
de Membros da Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia, nós vamos ter a composição da Mesa, e
logo após segue o ritmo normal de Sessão Especial pelo
Presidente desta Casa.

Convidamos o Excelentíssimo Senhor Deputado,
Hermínio Coelho, Presidente da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia; o Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão,
Secretário ad hoc da Assembleia Legislativa do Estado; o
Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho, 1º Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa; o Excelentíssimo Senhor
Marcos Antônio de Farias, Secretário Chefe da Casa Civil,
representando o Excelentíssimo Governador do Estado; o
Excelentíssimo Senhor Desembargador Roosevelt Queiróz
Costa, Presidente do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia;
o Excelentíssimo Senhor Héverton Alves de Aguiar, Procurador
Geral de Justiça; o Excelentíssimo Senhor Dr. José Euler
Potiguara de Melo, Presidente do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia; o Excelentíssimo Senhor Dalton de Franco, Vice-
Prefeito, representando a Prefeitura do Município de Porto
Velho; a Excelentíssima Senhora Érica Patrícia Saldanha de
Oliveira, Procuradora Geral do Ministério Público de Contas.

Com aquiescência, com a determinação do Senhor
Presidente, eu irei neste momento antes da continuação pela
Mesa Diretora, irei registrar a presença das demais autoridades
aqui presentes. Registramos as presenças dos excelentíssimos
Senhores Deputados: Adriano Boiadeiro, Edson Martins,
Euclides Maciel, Lebrão, Maurão de Carvalho, Valdivino Tucura,
Cláudio Carvalho, Kaká Mendonça, Jaques Testoni, Ana da Oito,
Marcos Donadon, Saulo Moreira, Glaucione, Flávio Lemos,
Luizinho Goebel, Luiz Cláudio, Deputado Neodi. Agradecemos
também de uma forma geral todas as autoridades em nível
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nacional, estadual e municipal. Agradecemos a presença do
excelentíssimo Senhor Edvaldo Soares, subsecretário Chefe
da Casa Civil; a presença do Excelentíssimo Senhor Conselheiro
Paulo Curi Neto, Vice-Presidente, representando o Tribunal de
Contas do Estado. Senhor Raimundo Façanha, Presidente do
Sindicato dos Servidores da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia; a presença do Excelentíssimo Senhor
Desembargador Gilberto Barbosa, e do senhor Conselheiro
Wilber Coimbra, do Tribunal de Contas do Estado; do
Excelentíssimo Senhor José Francisco Cândido, Defensor Público
Geral. Promotores de Justiça Dr. Héverton Antônio Pini, Chefe
de Gabinete da Procuradoria Geral, e Dra. Emilia Oyie; a
presença do Senhor Caio Marin, Presidente do Sindicato dos
Servidores da Saúde SINDSAÚDE; a Senhora Fátima Ailia
Carvalho Coelho, esposa do Deputado Hermínio Coelho, e seu
filho Nícolas. Agradecemos também a presença do
Excelentíssimo Senhor Juracir Jorge da Silva, Procurador do
Estado, representando a Procuradoria Geral do Estado.
Agradecemos a Excelentíssima Senhora Vereadora Ana Maria
Negreiros, Vice-Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho;
o Excelentíssimo Senhor Tiago Alencar, Procurador do Estado;
o Excelentíssimo Senhor Vereador Bengala, representando o
Presidente da Câmara Municipal de Porto Velho; o Excelentíssimo
Senhor Leonardo Falcão Ribeiro, Procurador do Estado; o
Senhor Michel Fernando Barros, Secretário Geral da OAB,
representando o Presidente da OAB, Dra. Adriana Cavalcante.
Agradecemos a presença do Senhor Delegado Tadeu Bancalari
representando a Polícia Civil do Estado de Rondônia; do Coronel
PM Adabelto Saraiva Maciel, representando o Comando Geral
da Polícia Militar. Excelentíssimo Senhor Vereador Carlos Alberto
Lucas (Chico Lata); Câmara Municipal de Porto Velho. Senhor
Manoel Rodrigues da Silva; Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores em Educação do Estado de Rondônia-SINTERO.
Excelentíssimo Senhor José Francklim Toledo, Procurador do
Estado; Senhor Cláudio Farias, Secretário Geral do Partido
Progressista do Estado de Rondônia; o Senhor Francisco Carlos
de Assis Roque; Presidente do Sindicato dos Trabalhadores do
Poder Judiciário do Estado de Rondônia; Capitão Padilha,
representando a Secretaria do Estado da Segurança Defesa e
Cidadania - SESDEC. Agradecemos o Senhor Rogério Araújo,
Coordenador Geral ONG – ACUDA; representando o Senhor
Luiz Carlos Marques; Presidente da Associação Cultural e
Desenvolvimento do Apenado e Agresso ONG – ACUDA. Senhor
Manoel Rodrigues da Silva, Presidente do Sindicato da Educação
do SINTERO. Mais uma vez agradecemos a presença do Senhor
Jales Moreira, Presidente do Sindicato dos Policiais Civis do
Estado de Rondônia.

Neste momento segue a Sessão Especial sob a
Presidência do Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio
Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Sob a proteção de
Deus em nome do povo rondoniense, declaro aberta a Sessão
Especial para a Posse dos Membros da Mesa Diretora para o
2º Biênio da 8ª Legislatura.

Solicito ao nosso Secretário que proceda à leitura da
Convocação desta Sessão Especial.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Convocação de Sessão
Especial para Posse de Membros da Mesa Diretora.

 O Presidente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia no uso de suas atribuições legais, com fulcro no artigo
28, inciso II, da Constituição Estadual. Convoca Sessão Especial
para o dia 01 de fevereiro, de 2013, às 9 horas, com a finalidade
de dar posse aos Membros da Mesa Diretora em 22 de
fevereiro de 2011.

Porto Velho 28 de janeiro 2013.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Solicito ao nosso
Secretário que proceda à leitura da Ata da Sessão em que
foram eleitos os Membros da Mesa Diretora do 2º Biênio da 8ª
Legislatura, bem como o Ato de cassação do Presidente eleito
e as denúncias dos Secretários eleitos.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Procede à leitura da
Ata da referida Sessão.

RESOLUÇÃO Nº 213, DE 28 DE MAIO 2012.

Declara a perda do mandato do Deputado Valter Araújo
Gonçalves, por quebra de decoro Parlamentar.

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, aprovou, e
eu promulgo a seguinte Resolução:

Art. 1º. Fica declarada a perda do mandato do Deputado Valter
Araújo Gonçalves, nos termos do Art. 33, inciso I, alínea “a”,
inciso II, alíneas “a e c”, art. 34, inciso II e § 1º da Constituição
Estadual, bem como Artigo 88, § 2º, I a III, do Regimento
Interno.

Art. 2º. Esta Resolução entra em vigor na data de sua publicação.

Assembleia Legislativa, 28 de maio de 2012.

Deputado Hermínio Coelho
Presidente em exercício.

- RENÚNCIA AO CARGO DE 4º SECRETÁRIO DA MESA DIRETORA

Senhor Presidente,
Considerando a decisão judicial proferida pelo E. Tribunal

de Justiça do Estado, no processo nº 0003098-24 2011 8 20000,
que decretou a suspensão do exercício da função publica na
Mesa Diretora desta Casa de Leis, com data de novembro de
2011, situação que perdura por tempo indeterminado, sem
previsão de perda de eficácia, o que vem acarretando
transtornos de ordem administrativa por deficiência de
composição da Mesa Diretora, venho comunicar a minha
RENÚNCIA, ao cargo de 4º Secretário, para qual fui eleito para
o biênio 2011/2012 e biênio 2013/2014.

Deputado Saulo Moreira.
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Senhor Presidente,

A Deputada que o presente subscreve, nos termos do inciso II
do Art. 10 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
comunica que RENUNCIA, em caráter irrevogável ao cargo de
3ª Secretária da Mesa Diretora dos biênios 2011 e 2012 e 2013
a 2014.

Plenário das Deliberações, 21 de maio de 2012.

Deputada Ana da Oito.

Senhor Presidente,

A Deputada que o presente subscreve, nos termos do Inciso II
do Art. 10 do Regimento Interno desta Casa Legislativa,
comunica que RENUNCIA, em caráter irrevogável, ao cargo de
2ª Secretária da Mesa Diretora dos biênios 2011 e 2012 e 2013
e 2014.

Deputada Epifânia Barbosa.

Senhor Presidente,

JEAN CARLOS SCHEFFER DE OLIVEIRA, Brasileiro, maior,
Deputado estadual em exercício nesta Casa, nos termos do
inciso II do artigo 10, do Regimento Interno desta Assembleia
Legislativa, vem respeitosamente, perante Vossa Excelência
apresentar sua renuncia ao cargo de Secretário ad hoc da Mesa
Diretora desta Casa no biênio 2011/2012, bem como para o
biênio 2013/ 2014, para qual já se encontra eleito, mas ainda
não empossado, em caráter irrevogável.

Jean Carlos Scheffer de Oliveira.

O SR HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Considerando que
o Presidente eleito ex-presidente Valter Araújo, teve o seu
mandato cassado, e os Secretários 1º, 2º, 3º e 4º, renunciaram,
neste ato estarão tomando posse apenas os membros eleitos
para os cargos de 1º e 2º vice- Presidente, respectivamente os
senhores Deputados Hermínio Coelho e Deputado Maurão de
Carvalho.

Convido o Senhor Maurão de Carvalho para colocar-se
de frente para a Mesa, a fim de tomar posse no cargo de 2º
vice-Presidente, eleito em 22 de fevereiro de 2011.

Declaro empossado no cargo de 2º vice-Presidente da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
para o segundo biênio da 8ª Legislatura, o Senhor Deputado
Maurão de Carvalho.

Neste momento, convido o senhor Deputado Maurão de
Carvalho, 2º vice- Presidente, para assumir a direção dos
trabalhos.

(Às 10 horas o Senhor Hermínio Coelho passou a
Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Convido o
senhor Hermínio Coelho, para colocar-se de frente para a Mesa,
a fim de tomar posse no cargo de 1º vice-Presidente, eleito
em 22 de fevereiro de 2011.

Declaro empossado no cargo de 1º vice-Presidente da
Mesa Diretora da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, para o segundo biênio da 8ª Legislatura, o Senhor
Deputado Hermínio Coelho.

Convido o Senhor Deputado Hermínio Coelho, a
reassumir a direção dos trabalhos desta Sessão Especial.

(Às 10 horas e 01 minutos, o Senhor Maurão de
Carvalho passou a Presidência ao Senhor Hermínio
Coelho)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Neste momento
suspendo a Sessão pelo tempo necessário para a lavratura do
respectivo termo de posse.

(Suspende-se esta sessão às 10 horas e 02 minutos e
reabre-se às 10 horas e 09 minutos)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão.

Solicito ao Senhor Secretário que faça a leitura do termo
de posse.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – TERMO DE POSSE Nº
33/2013. Termo de Posse de Membros da Mesa Diretora do
2º (Segundo) biênio da 8ª (oitava) Legislatura.

Ao primeiro dia do mês de fevereiro do ano de mil e
treze, no Plenário das Deliberações da Assembleia Legislativa,
em Sessão Especial da Oitava Legislatura, convocada em
conformidade ao disposto no inciso II, artigo 28 da Constituição
Estadual, sob a presidência do Senhor Deputado Hermínio
Coelho e secretariada pelo Excelentíssimo Senhor Deputado
Lebrão, compareceram os Deputados Hermínio Coelho e
Maurão de Carvalho, ambos eleitos em 22 de fevereiro de
2011, nos cargos de 1º vice-Presidente e 2º vice-Presidente,
respectivamente, com a finalidade de tomarem posse nos
referidos cargos. Em seguida, o senhor Presidente convidou o
senhor Deputado Maurão de Carvalho para se posicionar em
frente a Mesa e o declarou empossado no cargo de 2º vice-
Presidente da Mesa Diretora do segundo biênio da 8ª(oitava)
Legislatura. Logo após, o Deputado empossado assumiu a
direção dos trabalhos e convidou o senhor Hermínio Coelho a
se posicionar a frente da Mesa e o declarou empossado no
cargo de 1º vice-Presidente da Mesa Diretora do segundo biênio
da 8ª (oitava) Legislatura.

Ato contínuo, o senhor Presidente Deputado Hermínio
Coelho reassumiu a direção dos trabalhos e suspendeu a
Sessão pelo tempo necessário para a lavratura do Termo de
Posse.

Reaberta a Sessão, após sua leitura, os empossados
Senhor Deputado Hermínio Coelho e Senhor Deputado Maurão
de Carvalho, assinaram o presente termo de posse como
membros da Mesa Diretora do segundo biênio da oitava
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
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Em firmeza, lavrou-se o presente Termo que, lido e achado,
segue assinado pelo Presidente, pelo Secretário da Sessão e
empossados.

Plenário das Deliberações 01 de fevereiro de 2013.

Deputado Hermínio Coelho – Presidente da Sessão.
Deputado Lebrão - Secretário da Sessão.

Deputado Hermínio Coelho - 1º vice-Presidente.
Deputado Maurão de Carvalho - 2º Vice-Presidente.

Lido o Termo, Sr. Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Convido o Sr.
Deputado Maurão de Carvalho para juntamente comigo e o
Secretário da Sessão, assinarmos o Termo de Posse.

(Momento da Assinatura do Termo de Posse)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Considerando que
o Inciso III do artigo 82 do Regimento Interno, define como
vacância, a perda do mandato, neste momento, declaro a
vacância do cargo de Presidente, face a cassação do Ex-
Deputado Valter Araújo, conforme Resolução nº 2013 de 28 de
maio de 2012.  E eu já devidamente empossado no cargo de
1º Vice-Presidente deste Poder, nesta Sessão, respaldado no
Inciso I, alínea “C” do artigo 29 da Constituição Estadual assumo
a partir deste momento em caráter efetivo a Presidência da
Assembleia Legislativa do 2º biênio da 8ª Legislatura.

Concedo a palavra ao Deputado Maurão de Carvalho, se
desejar proferir discurso. Com a palavra o Deputado Maurão
de Carvalho.

Daqui a pouco vou abrir também a palavra aos nossos
componentes da Mesa, pois é um prazer muito grande tê-los
conosco. A Dra. Érica, Dr. Euler; do Tribunal de Contas. Nosso
Presidente do Tribunal de Justiça, nosso Presidente Roosevelt.
Nosso Vice Prefeito Dalton de Franco, obrigado Dalton por estar
aqui. Nosso Procurador Geral, Dr. Héverton, obrigado Dr.
Héverton, é um prazer muito grande ter vocês aqui na nossa
Casa. Temos também  representante  do Governador Confúcio
Moura, o nosso Chefe da Casa Civil, Dr. Marco Antônio.

Agradecemos a presença de todos os nossos colegas
Deputado ainda tem muita gente de ferias, mas mesmo assim,
hoje tem aqui senão me engano 22 ou 21 Deputados.

Obrigado a todos pela presença, e também muito
obrigado aos nossos servidores da Casa que estão presentes,
nossos Vereadores, a imprensa, agradecer a todos por estar
aqui neste momento acompanhando a nossa posse.

Com a palavra o Deputado Maurão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Quero cumprimentar Vossa
Excelência Presidente já empossado, Presidente Hermínio
Coelho. Cumprimentar o Secretário Deputado Lebrão.
Cumprimentar o Chefe da Casa Civil, Dr. Marco, neste ato,
representando o Governador. Cumprimentar o Dr. Héverton,
Procurador Geral do Ministério Público. Cumprimentar o Vice

Prefeito Dalton de Franco, neste ato, também representando o
Prefeito Dr. Mauro. Cumprimentar o Dr. Roosevelt, Presidente
do Tribunal de Justiça, por nos honra com sua presença.
Cumprimentar José Euler, que é o vice-Presidente, também
nos prestigiando,  Dra. Érica Patrícia, também Procuradora Geral
do Tribunal de Contas. Cumprimentar o Conselheiro Dr. Wilber.
Cumprimentar os meus colegas Deputados que estão presentes
neste ato. Cumprimentar também o Chefe da Casa Civil,
Adjunto, Edvaldo Soares. Cumprimentar o Plenário, todos os
amigos que neste momento faz presença neste ato, nesta
Sessão de Posse.

Dizer da alegria, Presidente, de poder ter encerrado o
nosso mandato de vice-Presidente desta Casa e neste ato nós
tomarmos posse como 2º vice-Presidente desta Casa.
Queremos dizer da alegria de ter Vossa Excelência como
Presidente desta Casa, que tem conduzido muito bem esta
Casa, tem nos orgulhado e tem demonstrado para o Estado de
Rondônia o brilhante trabalho que Vossa Excelência tem feito
pelo Estado. Eu fico feliz de poder está participando desta Mesa
como vice- Presidente, e neste momento tomando posse com
Vossa Excelência como 2º Vice, e agora acabei de entregar a
renúncia de 2º Vice e colocando o meu nome à disposição de
meus colegas para que disputemos o 1º Vice para
continuarmos fazendo o trabalho que nós vínhamos fazendo
nesta Casa no teu lado. Portanto, a nossa alegria... eu quero
agradecer aos nossos colegas que tem sido grandes parceiros,
grandes aliados e tem somado nesta Casa. Portanto, eu venho
pedir o apoio neste momento de todos os colegas Deputados
que estão aqui presentes, deputado Saulo, deputado Neodi,
deputada Glaucione, deputado Kaká, deputado Luizinho,
deputado Marco Antônio, deputado Edson Martins, deputado
Luiz Cláudio, deputado Tucura, deputado Jaques Testoni,
deputado Adriano Boiadeiro, deputada Ana da 8, deputado
Cláudio Carvalho. Não sei se esqueci  algum nome aqui, mas
quero pedir o apoio ao deputado Zequinha, a todos os deputados
que mais uma vez... venho aqui ao deputado Lebrão, venho
mais uma vez pedir o apoio de vocês para que novamente, eu
continue na vice- Presidência, e para isso eu preciso do voto
de Vossas Excelências. Deputado Ribamar Araújo, também
grande companheiro desta Casa, e se realmente nós temos
trabalhado, temos feito um pouco mais do nosso mandato, eu
peço neste momento que vocês me conduzam novamente na
vice-Presidência desta Casa.

Muito Obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Sr.
Presidente, registramos ainda a presença do Excelentíssimo
senhor Vereador Everaldo Fogaça, da Câmara Municipal de
Porto Velho; do senhor Luis Nogueira, Diretor da Imprensa
Oficial do Estado e do Padre Francisco Viana Filho, Padre Viana,
representante da Comunidade Ribeirinha do Município de
Guajará-Mirim.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Deputado Maurão
esqueceu de pedir voto do Deputado Jean e do Deputado Flávio.
Vocês têm mais valor do que eles. Já pediu voto do Líder, do
deputado Kaká Mendonça? Quero registrar a presença dos
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nossos Vereadores, aqui está o Chico Lata, o Fogaça, obrigado
pela presença. Também do nosso Desembargador Gilberto,
obrigado doutor Gilberto pela presença.

Concedo a palavra ao vice-Prefeito, representando aqui
o Município de Porto Velho, nosso Dalton Di Franco.

O SR. DALTON DI FRANCO – Cumprimento a Mesa na pessoa
do Presidente Deputado Hermínio. Cumprimento os senhores
Deputados, os membros do Poder Judiciário, do Poder
Legislativo, os membros do Poder Legislativo Municipal; o povo
aqui presente. Eu não sou de falar muito, por isso quero, eu
quero ser breve. Trago aqui saudação do Prefeito doutor Mauro,
Prefeito eleito já trabalhando em Porto Velho, que teve passagem
também por esta Casa, aliás, fez um bom trabalho.

Quero desejar um bom trabalho, sucesso para a nova
Mesa Diretora e que os senhores Deputados possam ter um
desempenho também a favor do povo de Porto Velho. Nós
precisamos de vocês, Porto Velho precisa da Assembleia
Legislativa, e como vice-Prefeito e como ex-Deputado desta
Casa eu acredito bastante no trabalho dos senhores. Porto Velho
precisa muito, estamos passando por um momento difícil, mas
eu tenho certeza que se Deus quiser, com a força de todos,
com a participação de todos vamos melhorar esta cidade. Já
contamos com o apoio do senhor Governador, temos o apoio
do Tribunal de Contas, portanto é o momento de fazermos um
grande trabalho na cidade de Porto Velho. Portanto Senhor
Presidente, o Senhor e os Deputados que estão na incumbência
de conduzir esta Casa nesse próximo biênio, nossos parabéns
e que Deus os ajude também.

 Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Dalton,
pode falar para o doutor Mauro, que pode contar com o apoio
da Assembleia o apoio dos Deputados, principalmente... se eu
não me engano é a primeira vez, nesta Legislatura, é a primeira
vez que teve mais Deputados, mais representantes aqui na
Assembleia. Infelizmente esse Prefeito que saiu, graças a Deus
saiu antes mesmo de terminar o mandato, ele infelizmente...
os Deputados, algumas emendas que eu coloquei para o
Município de Porto Velho eles não executaram. Eu coloquei
algumas emendas e, achei até bom porque eles iam meter a
mão, foi até bom.

Passo a palavra para ao nosso Procurador Geral do
Ministério Público de Rondônia, doutor Héverton Alves de Aguiar.

O SR. HÉVERTON ALVES DE AGUIAR – Bom dia a todos,
senhor Presidente Hermínio Coelho. No momento em que lhe
cumprimento, peço para em seu nome saudar todos os
parlamentares que estão nesta Casa; tanto os parlamentares
Estaduais como Municipais; também peço para de forma, na
verdade o dever de gentileza com as mulheres, peço para que
toda Mesa cumprimente a Dra. Érica Saldanha, Procuradora
Geral do Ministério Público de Contas. Também queremos
cumprimentar os demais convidados. Cumprimentar o Hugo,
que está presente. Quero colher a oportunidade, Presidente,
para parabenizá-lo pelo fim do primeiro mandato, e desejar
sucesso no início desse segundo mandato que hoje o senhor

inicia. É importante Senhor Presidente, neste momento tão
solene, tão sublime que ocorre no templo mais genuíno da
democracia, que é o Parlamento. É efetivamente no Parlamento
aonde se materializa a vontade da sociedade, através da
normatização, através do regramento que vai reger a vida em
sociedade. Em razão disso, Senhor Presidente, este é o templo
mais genuíno da democracia brasileira, que é o Parlamento.
De forma que no momento, desejo a todos os Senhores que
iniciam essa legislatura, sucesso. Rogo também que a
Assembleia Legislativa juntamente com os demais entes de
Estado, porque quando Montesquieu estabeleceu a divisão dos
poderes, não queria ele, não teve ele a intenção de que o
Estado fosse fragmentado, que o Estado fosse gerido como se
ilhas fosse, o que Montesquieu quis dizer no seu escrito é que
a forma de se administrar deveria ser compartimentada, em
razão de que o Estado é único e todo poder emana do povo.
Se o Estado é único e todo poder emana do povo, não há de
se conceber divisão no poder do Estado. O poder é único,
apenas as funções do Estado são exercidas por organismos
estatais distintos, mas o poder é único. E sendo único o Poder,
há necessidade de integração desses entes que compõem o
Poder estatal em prol da sociedade rondoniense. E é este o
nosso clamor, que a Assembleia juntamente com os demais
entes que compõem o Poder do Estado de Rondônia possa se
integrar unindo forças, com os olhos voltados exclusivamente
para o bem estar da população do nosso Estado. Rogo a Deus
Presidente, que lhe abençoe e ilumine a todos os membros
desse Parlamento para que continue desempenhando o sagrado
dever de promover o bem estar social.

Muito obrigado e sucesso.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado doutor
Héverton, obrigado pela presença e pelas palavras.

Passo a palavra agora ao nosso Desembargador,
Presidente do Tribunal de Justiça de Rondônia, nosso doutor
Roosevelt Queiroz Costa.

O SR. LENILSON GUDES (Mestre de Cerimônia) – Sr.
Presidente, ainda quero registrar a presença do Excelentíssimo
senhor Vereador Paulo Ferrari da Câmara Municipal de São
Felipe D‘Oeste.

O SR. ROOSEVELT QUEIROZ COSTA – Palavras ditas em
Colossenses 3.12,13, diz: Revesti-vos pois como eleitos de
Deus, santos e amados de entranhas de misericórdia, de
benignidade, humildade, mansidão, longanimidade, suportando
uns aos outros e perdoando uns aos outros. Se alguém tiver
queixa contra o outro, assim como Cristo os perdoou, assim
fazei vós também. Apenas poucas palavras.

Permitam-me cumprimentar a Mesa na pessoa do
Presidente Hermínio e do doutor Marcos Antônio.

Senhores Deputados, senhores Vereadores, meu colega
Gilberto, senhoras e senhores. O momento enseja uma breve
manifestação, e sou grato por isso. não podemos deixar de
destacar nosso olhar do meio daquilo que nos cerca, em uma
sociedade permeada pelo conflito, a administração pública
segue seu designo, mesmo em tempo de limitações e desafios.
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Cada Poder, cada uma das instituições tem procurado fazer a
sua parte, e o nosso Poder Legislativo Estadual vem procurando
fazer a sua, de modo a resgatar a credibilidade que todos nós
almejamos. Grandes são os desafios e vencê-los é nossa
obrigação, nesse sentido caminhamos todos nós; Legislativo,
Executivo, Judiciário e demais instituições, afinal todos nós
somos o Estado e cada um deve se empenhar o máximo para
fortalecê-lo como tal, em prol de sua riqueza, progresso e
visando sempre, o bem comum. Interessando sim, na perfeita
e completa governabilidade do Estado. Nesse sentido já nos
reunimos diversas vezes, expondo nossas dificuldades, e
apontamos alguns caminhos, sendo certos que compete a todos,
imbuído cada vez mais do espírito público para dias melhores.
Mas não é o momento de expor problemas, o momento é para
festejar a posse do Deputado Hermínio Coelho, reeleito para
presidir a Assembleia Legislativa. De nossa parte, os nossos
aplausos desejando-lhe uma repetição aperfeiçoada na
administração da Casa do Povo, que seja ainda mais exitosa.
Essa presidência atribui ao Deputado Hermínio e a cada uma
de Vossas Excelências, aos senhores Deputados o devido
respeito e deferências institucionais. Portanto, ao Excelentíssimo
Presidente da Assembleia Legislativa Deputado Hermínio o
reconhecimento à autoridade deste Poder, imprescindível a
cidadania de um Estado Democrático de Direito, pois são suas
manifestações consolidadoras nas diversas normas ajustadas
a Constituição Federal.

É importante registrar que no exercício de 2012, o Poder
Judiciário contou, não só com o Governador do Estado e
instituições, mas inclusive com os tribunais irmãos: TRE, TRT
e TRF, no caso inclui a Justiça Federal. Mas especialmente
com o apoio irrestrito desta Casa Legislativa, no exame e
aprovação dos Projetos de interesse institucionais e na
colaboração, às demandas orçamentárias e financeiras
necessárias ao atendimento deste Poder. A honra do cargo e
da relevância da função, os agradecimentos do Poder Judiciário,
o que também faço em nome próprio, expressando mais uma
vez, votos de realizações nesta nova administração. Que entre
nós continue a reinar a harmonia, a independência e o espírito
de cooperação para o engrandecimento de cada Poder e
Instituição. Que prevaleça no espírito de cooperação e
solidariedade fraterna, e com certeza o espírito republicano e
honesto que nos anima, continuará animando as ações e
condutas em nossas administrações, sempre com absoluta
transparência. O reconhecimento da graça divina que nos é
concedida a cada novo dia de nossas vidas, permitam-nos
constituir e reconstruir melhor o que já é feito de bom, ou de
repararmos eventuais desacertos. Há de nos inspirar na
construção de um ano de extraordinárias realizações em
harmonia, repito, na ascensão é Cristo vivo demarcando uma
nova era de esperança, amor e oportunidade aos cristãos. A
sua palavra é viva e eficaz e nos deixa a exortação ao espírito
fraterno e generoso como fonte de        construção de um novo
tempo de paz, realizações e conquistas. Portanto, compartilho
a imensa Graça Divina que nos concede a oportunidade de
caminharmos solidários e fraternos no mesmo objetivo,
orientados nas palavras sagradas e que a recito ainda em
Colossenses 3.14-16, “Sobre tudo isso, revesti-vos de caridade,

que é o vínculo da perfeição e a paz de Deus, para qual também
fostes chamado em um corpo, domine em vossos corações e
sede agradecidos.

A palavra de Cristo habite em vós abundantemente em
toda sabedoria, ensinando-vos e admoestando-vos uns aos
outros com salmos, hinos, cânticos espirituais, cantando ao
Senhor com graça em vosso coração. A Ele, o nosso Deus,
todo o nosso louvor, honra e glória.

Parabéns Presidente Hermínio. Parabéns Srs. Deputados,
e que Deus nos dê sabedoria para orientar as nossas ações e
que nos cubra com suas bênçãos.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado
Presidente Roosevelt, obrigado pelas palavras e mais uma vez
obrigado por estar participando aqui de nossa posse. Além do
nosso Presidente do Tribunal de Contas Dr. Euller estar presente,
também o Ministério Público do Tribunal de Contas, também o
Vereador Bengala que acaba de chegar, a Dra. Emília,
Promotora do Ministério Público, obrigado Dra. Emília pela
presença.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Também
registramos a presença do Exmº. Sr. Benedito Alves, Secretário
de Finanças do Estado de Rondônia. Sr. Vagner Garcia,
Secretário-Adjunto de Finanças do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Dr.
Benedito pela presença aqui nesta solenidade.

Passo a palavra ao Dr. Marco Antônio de Faria, Secretário
Chefe da Casa Civil, representando o Governador do Estado,
Dr. Confúcio Moura.

O SR. MARCO ANTÔNIO DE FARIA – Bom dia a todos. Gostaria
de tomar a liberdade de cumprimentar a Mesa, a todos os
Deputados Estaduais na pessoa do Presidente Deputado
Hermínio. Eu tomo a liberdade de cumprimentar a todos os
funcionários públicos do Estado de Rondônia na pessoa do meu
particular amigo, Secretário Benedito, tomo a liberdade de
cumprimentar os funcionários do município, na pessoa do nobre
Vereador Fogaça.

Senhoras e senhores, meu bom dia. Estamos aqui
honrosamente representando S. Exª. o Sr. Governador do
Estado para a posse de mais um mandato de biênio para o
Senhor Deputado Hermínio. Deputado, queira o senhor tomar
conhecimento das palavras que fui orientado a falar a seu
respeito. Em momento algum o Poder Executivo se manifestou
ou se movimentou no sentido de ingerir os membros desta
Casa, nós entendemos que a Constituição tem que ser
cumprida, os Poderes têm que ser harmônicos entre si para
que não haja desarmonia, consequentemente a
inconstitucionalidade. Nós entendemos que o problema do
Poder Legislativo cabe ao Poder Legislativo, ele é o primeiro
passo da representação da comunidade. É aqui nesta Casa, é
aqui nesta Casa que se discute os grandes problemas do Estado
e nós como executores dos problemas dentro do Executivo é
que devemos cumprir as determinações e não ingerir sobre
ela, não envolver dentro dela, esse é o pensamento de S. Exª.
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o Governador do Estado. Ele é um homem recatado, um homem
tranquilo, um homem calmo, sereno e ele não admite em
hipótese alguma que essas coisas aconteçam. Nós recebemos
várias consultas, vários jornalistas, várias pessoas, querendo
saber o que o Poder Executivo ia fazer sobre isso. Estamos
fazendo sim, neste momento trazendo nossos parabéns ao
Presidente da Casa, e a essa Mesa Diretora que está assumindo,
e dizer para os senhores que o Poder Executivo continua
cumprindo as determinações do Legislativo, porque caso isso
não aconteça nó%s temos o Tribunal de Contas, temos o
Ministério Público e o Poder Judiciário. Portanto, Senhor
Presidente, receba do Sr. Governador do Estado o nosso carinho,
as nossas homenagens dizendo ao Senhor que o Poder Executivo
continua de portas abertas. Essas perrengas jurídicas acontecem
porque somos homens que pensamos, por isso somos uma
sociedade organizada, senão nós não estaríamos aqui reunidos
trazendo o nosso carinho, o nosso abraço a todos.

Quero pedir a oportunidade de me ausentar, e dizer que
a Casa Civil do Estado, na minha pessoa, continua com suas
portas abertas a qualquer momento e em qualquer situação,
nós não gostaríamos de em momento algum termos dissabores
com os senhores, ao contrário. O que nós queremos é uma
proximidade cada dia maior na nossa pessoa e na pessoa do
nosso Secretário-Adjunto e dos nossos funcionários.

Muito obrigado pelo seu convite, Senhor Presidente e
Deus acompanhe o Senhor e toda sua equipe durante o seu
mandato.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Dr. Marco
Antônio pelas palavras e mais uma vez pela presença e estar
aqui prestigiando nossa posse.

Quero registrar a presença de todos os nossos sindicatos,
dos nossos companheiros sindicalistas, do Façanha, do Robson,
do Manoelzinho, companheiros que estão aqui prestigiando,
nossos servidores também, obrigado de coração, pela presença
de vocês aqui neste evento.

Passarei a palavra ao companheiro Deputado Luizinho
Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimento todos os senhores,
todas as senhoras. Quero cumprimentar e parabenizar em
especial o nosso Presidente. Presidente que toma posse para
mais um biênio e acima de tudo o compromisso de nós cada
dia aperfeiçoar e continuar cumprindo, acima de tudo, a busca
do respeito que esta Casa tem buscado com o cidadão do nosso
Estado. Tenho dito aqui, a casa que realmente é o leito da
democracia, que representa toda sociedade, que representa
aqui todas as instituições. Quero cumprimentar o Deputado
Maurão nosso segundo vice que renunciou e quero reafirmar
que V. Exª. já tem o meu voto para continuar na primeira vice-
presidência, tanto quanto nossos colegas que discutimos Já
temos aqui a composição da nova Mesa praticamente definida
que é consenso exatamente para que a gente possa acima de
tudo dar celeridade para os nossos trabalhos.

Cumprimento o Dr. Marco Antônio, e em seu nome Dr.
Marco Antônio, cumprimentar todos os membros do Poder

Executivo estadual e também registrar aqui o nosso respeito e
nosso apoio ao Governo do Estado, ao Governador Confúcio
Moura. Quero cumprimentar o Desembargador Dr. Roosevelt,
e em seu nome cumprimentar todos os membros do Poder
Judiciário do Estado de Rondônia, até porque Rondônia foi
muitas vezes em nível nacional motivo de escândalo, mas tem
coisas boas em Rondônia, a exemplo disso, no nosso Estado
nós temos a justiça mais célere do Brasil, esse é o mérito do
nosso Judiciário. Cumprimentar aqui o Dr. Héverton, em seu
nome Dr. Héverton, cumprimentar todos os membros do
Ministério Público e dizer que às vezes vocês até são criticados
porque realmente estão na posição de fiscalizar, mas isso é
necessário.

Nesse nosso recesso parlamentar tive a oportunidade
de visitar, o menor município do Estado de Rondônia,
Pimenteiras, fomos até aqui na nossa capital até lá no Distrito
de Califórnia, Extrema onde está a divisa entre o nosso Estado.
Pude perceber que nós precisamos urgentemente, este ano
de 2013, Conselheiro Wilber, nós temos a grande
responsabilidade sobre os nossos ombros de, como disse o
Presidente Hermínio, antecipamos a posse, antecipamos a
eleição e precisamos trabalhar urgente porque o nosso Estado
precisa de ajuda, a nossa população precisa de ajuda, e só
será possível isso se nós que representamos os Poderes, um
só objetivo, realmente com muita urgência, com muito
empenho buscarmos alternativas, alternativas essas
extremamente necessárias para que nós possamos amenizar
o sofrimento do povo do nosso Estado.

Quero cumprimentar o nosso Tribunal de Contas em
nome do nosso Presidente Dr. Euller e dizer, Dr. Euller, que a
participação de vocês neste momento onde nós estamos
buscando essas alternativas, o Tribunal de Contas também se
faz necessário, porque afinal de contas tem acima de tudo o
dever de conselho mesmo, de ajudar, principalmente os nossos
gestores e as pessoas que representam as instituições dentro
daquilo que é um encaminhamento para encurtar o caminho
para dar mais celeridade também nas nossas ações
institucionais para que nós possamos de fato atender o clamor
dos representantes públicos, principalmente do nosso Estado
de Rondônia.

Dra. Érica, em seu nome, em nome da Deputada
Glaucione, da Deputa Ana, eu quero cumprimentar todas as
mulheres que se fazem presentes aqui nesta manhã, em
especial as nossas servidoras da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia. Cumprimento também nosso vice-Prefeito
da Capital, Dalton de Franco, e em seu nome Dalton,
cumprimentar todos os prefeitos, todos os vice-Prefeitos e todos
os vereadores que se fazem presentes nesta Sessão Solene.
Eu ouvia aqui a palavra dos nossos oradores e exatamente
tudo que foi falado aqui é bonito, é importante, é real, e eu
não quero passar, mais do que convocar, convocar de fato
com muito empenho, com muita responsabilidade todos os
Poderes para que possa ajudar, eu poderia até falar, salvar o
nosso Estado, porque nós temos muitas pessoas que
necessitam de ajuda, nós temos pessoas que não tem condição
física de trabalhar, temos pessoas que estão excluídos porque
não tem oportunidade para o trabalho, e são exatamente quem
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produz, quem trabalha e que tem a obrigação de fazer com
que essas pessoas também possam sobreviver. E nós temos a
responsabilidade também, de dar condições, de dar condições
para aqueles que trabalham na agricultura, quem planta e que
colhe; àquele que industrializa, comercializa para que seja
exatamente fomentada a economia do nosso Estado, porque
dessa forma nós estaremos trazendo mérito para todos os
nossos Poderes constituídos. Por isso eu peço para o nosso pai
celestial, por intermédio do nosso salvador Jesus Cristo que
abençoe a todos nós.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Luizinho. Passo a palavra para o nosso companheiro, Deputado
Luiz Cláudio.

O SR. LUIZ CLÁUDIO – Quero saudar a todos com um bom
dia. Saudar a Mesa na pessoa do Presidente Hermínio Coelho,
o Vice-presidente, com certeza será eleito pelos Pares,
Deputado Maurão de Carvalho, no qual eu saúdo a todos os
Parlamentares neste momento. Saudar o Vice-prefeito, Dalton
de Franco, desejo boa sorte na sua missão juntamente com o
prefeito da nossa capital, Mauro Nazif, Dr. Héverton, do Ministério
Público as minhas saudações a todo o corpo do Ministério
Público de Rondônia, ao nobre Chefe da Casa Civil que hoje
representa o Governo Confúcio Moura, minhas saudações. Ao
Deputado Lebrão, companheiro de partido que está
secretariando esta Sessão, os meus comprimentos, ao Dr.
Roosevelt, Presidente do Tribunal de Justiça, as minhas
saudações. Sua mensagem muito me alegrou, uma mensagem
que quando fala de Jesus Cristo, realmente nós sentimos dentro
de nós mesmo a verdadeira paz, a verdadeira alegria. Então
eu quero parabenizá-lo pela sua mensagem onde Vossa
Excelência como autoridade do judiciário reconhece que a maior
autoridade nos céus e na terra é Jesus Cristo. Portanto os
meus sinceros cumprimentos ao Tribunal de Contas e ao nosso
Presidente Dr. Euler, nossa Procuradora Dra. Érica, aos jovens
conselheiros, Dr. Wilber Coimbra, que nos conhecemos nesta
Casa, um jovem sério e competente, da mesma forma ainda o
Paulo Curi, que está aqui presente, são jovens conselheiros
desse grande Tribunal de Contas que hoje tem um corpo, Dr.
Euler, que merece. No Tribunal de Contas estão pessoas
desprovidas de qualquer ação contra um gestor público, contra
o ordenador de despesas, pessoas preparadas, equilibradas,
com grande objetivo de fiscalizar, controlar e também de
orientar a todos os gestores públicos. Portanto os meus sinceros
parabéns ao Tribunal de Contas a sua gestão. Que Deus continue
abençoando o grande trabalho que vocês prestam para a
sociedade rondoniense.

Presidente Hermínio, quero parabenizá-lo e desejar a
gestão desse novo biênio muita tranquilidade, paciência como
disse o Dr. Roosevelt, suportando uns aos outros porque esta
Casa tem uma grande diferença como também o Legislativo
municipal, o qual cumprimento todos os vereadores que estão
aqui presentes.  Esta Casa, tem uma diferença dos outros
poderes, além de fiscalizarmos, temos essa competência de
fiscalizar o dinheiro público, as ações do governo, nós temos

também a competência de propor, de sugerir as demandas do
povo. Mas também esta Casa, é bem popular, é a Casa do
povo, aqui nós temos que suportar todas as reivindicações, as
reclamações que a sociedade apresenta. Então que nós
possamos realmente suportar tudo isso e com a graça de Deus,
com certeza, nós teremos tranquilidade, equilíbrio para poder
exercer o mandato de Parlamentar da melhor maneira possível
dentro de todas as regras que a sociedade espera. Portanto
Presidente Hermínio, Maurão de Carvalho, que Vossas
Excelências tenham essa tranquilidade e essa vontade de fazer
da melhor maneira sempre prezando pelo correto e pela coisa
certa. Da mesma forma está aqui o ex-presidente Neodi, por
quem tenho grande admiração, foi presidente deste Parlamento,
fiz parte da Mesa, teve as melhores intenções com esta Casa.
Portanto Deputado Hermínio, que Deus lhe abençoe e que Vossa
Excelência possa mesmo com toda sua sabedoria e toda a sua
inteligência de político, colocar Deus em primeiro lugar e com
certeza Vossa Excelência terá a verdadeira paz, a verdadeira
tranquilidade, não apenas para dirigir esse Parlamento, mas
também para dirigir a sua família que representada pelos seus
filhos que é o grande patrimônio que Deus lhe deu.

Parabéns e sucesso.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Quero conceder a
palavra para o nosso companheiro Adriano Boiadeiro, que
assumiu dia 01 de janeiro deste ano, vai inaugurar nossa
Tribuna, boa sorte companheiro Adriano, boas vindas, e que
Deus lhe proteja e faça com que o senhor faça um bom mandato
nos próximos dois anos. Com a palavra o Deputado Adriano
Boiadeiro.

O SR. ADRIANO BOIADEIRO – Boa tarde a todos. Quero tirar
o meu chapéu ao povo do Estado de Rondônia, até agradecer
uma pessoa que me mandou uma mensagem de
encorajamento. Mas Presidente, vir aqui a esta Tribuna... eu
queria que o senhor lesse para mim porque eu acho que nem
vou conseguir, estou tremendo. Um eleitor ao Deputado Adriano
Boiadeiro: “Deputado, noto que o senhor está fora do padrão
usando esse chapéu, o senhor hoje estar com um
comportamento e uma ação horrível, tira isso senão a imprensa
vai falar sobre o seu chapéu”. Essa pessoa me encorajou
Presidente, a vir aqui, talvez ele não saiba realmente de onde
eu vim, mas foi da roça, sou trabalhador, vim aqui não para
defender interesse político de alguém, nem a mim próprio,
mas para defender o povo do Estado de Rondônia que é um
povo humilde, um povo trabalhador, que é um povo que usa o
chapéu. 99% do povo do Estado de Rondônia que vive hoje na
agricultura, pecuária... o Luiz Cláudio Secretário de Agricultura
já passou por isso, meu amigo deputado Valdivino Tucura, e
demais Deputados, Neodi. Estou desabafando porque ás vezes
as pessoas nos criticam, mas não sabem da raiz, não sabem
das dificuldades para se chegar aqui, Deputado Kaká. Mas quero
dizer, mais uma vez Deputado Hermínio, no que for para votar
em defesa do povo, conte comigo. Estou apenas como
funcionário do povo vou ser sempre Adriano Boiadeiro, eu estou
aqui de passagem, não sei se fico aqui dois anos ou se quatro
anos, mas se os dias que eu ficar aqui vai ser, em defesa não
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do Adriano Boiadeiro, mas em defesa do povo do Estado de
Rondônia. Vocês podem contar comigo.

Muito obrigado. Fiquem com Deus.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Adriano Boiadeiro. Também vou passar a palavra para o nosso
Deputado que está estreando a nossa Tribuna, nosso
companheiro Deputado Cláudio Carvalho, o qual queremos
desejar boas vindas, e boa sorte no novo mandato de Deputado
Estadual. Que Deus lhe proteja, lhe dê muita sabedoria, muita
saúde, muita força para que Vossa Excelência faça um mandato
bom em prol do nosso Estado. Com a palavra o nosso
companheiro Cláudio.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Excelentíssimo Senhor
Presidente Deputado, Hermínio Coelho, eu comprimento e
parabenizo pela Sessão e pela posse. Excelentíssimo Senhor
Deputado Maurão de Carvalho, vice-presidente que foi eleito
2º vice e está pleiteado a primeira Vice-presidência;
Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão, Secretário ad hoc da
Mesa anterior; Excelentíssimo Senhor Marco Antônio Chefe da
Casa Civil do Governo do Estado de Rondônia.

Meus cumprimentos ao pessoal do Dr. Héverton Aguiar,
Procurador Geral do Ministério Público Estadual. Meus
cumprimentos ao Dalton de Franco, Vice-Prefeito do Município
de Porto Velho, aqui nesse ato representando o Prefeito de
Porto Velho, Mauro Nazif, a quem eu mando um abraço.
Excelentíssimo Senhor Desembargador Roosevelt, Presidente
do Tribunal de Justiça de Rondônia, em seu nome cumprimento
todos os magistrados, todos os funcionários do Tribunal de
Justiça de Rondônia. Excelentíssimo Senhor Dr. Euler, do Tribunal
de Contas, e Excelentíssima Senhora Patrícia também do
Tribunal de Contas, em nome de vocês cumprimento todos os
funcionários e conselheiros do Tribunal de Contas de Rondônia.
Excelentíssimos Senhores Deputados, em nome do Deputado
Ribamar Araújo cumprimento os demais Deputados.
Cumprimento a Deputada Glaucione, e a deputada Ana da Oito.
Cumprimento todos os funcionários da Casa, da Assembleia
Legislativa, em nome do Manvailler, meus cumprimentos à
imprensa aqui presente, meus cumprimentos a minha família,
meu irmão Luiz que eu estou vendo ali na galeria, e minha
irmã Fátima Ailia que está sentada aqui á frente, em nome de
vocês cumprimento todos meus familiares. Cumprimento meus
assessores, em nome do Ricardo cumprimento todos os
assessores, colaboradores em nome do Edvaldo Silveira, meu
amigo cumprimento os demais amigos aqui presentes.
Senhoras e senhores, cumprimento o vereador Bengala,
vereador do Município de Porto Velho a quem nós convivemos
quatro anos na condição de vereador também naquela Casa, e
agora Vossa Excelência reeleito, meus cumprimentos a Vossa
Excelência e a todos os vereadores de Porto Velho e do interior
aqui presente também.

Senhoras e senhores, Senhor Presidente, novamente
desejo-lhe sorte. A essa dupla que acaba de... Vossa Excelência
que tomou posse e ao Deputado Maurão, que tomou posse
como 2º Vice-Presidente e acaba de renunciar, parece que não
gostou do cargo, mas está pleiteando o cargo maior.

Quero dizer que pretendo a partir de então... tomei posse no
último dia 24 de dezembro, não tinha  ainda a oportunidade
de usar a Tribuna e neste momento no uso desta Tribuna venho
fazer um agradecimento especial àquele que permitiu que eu
estivesse aqui, o nosso Senhor Jesus Cristo, que não só permitiu
que estivéssemos aqui, mas dando palavra, dando a sabedoria
necessária, para o Parlamentar está trabalhando em favor do
povo de Rondônia. Tem muitas pessoas aqui provavelmente
que devem estar perguntando quem é o Deputado que ora
usa a Tribuna. Gostaria de forma rápida falar um pouco, se V.
Exª permitir Presidente, falar um pouco de quem é Claudio
Carvalho, um novo Deputado, um dos novos. Eu parabenizo
também o Deputado Adriano Boiadeiro por está compondo
também a vaga de deputado Estadual, também deixo aqui a
lembrança e mando um abraço, mesmo sem estar presente,
ao deputado Jesualdo Pires,o qual foi substituído no dia 4 de
dezembro, desejo muita sorte a ele na condição de prefeito
de Ji-paraná.

De forma muito rápida... Eu não tive a sorte de nascer
doutor Ribamar Araújo, nesta cidade e neste Estado. Nasci no
interior do Ceará, fui à escola a primeira vez com 11 anos de
idade. Trabalhei na roça até aos 18 anos e com 18 anos com
a vontade de arrumar melhoria para a minha vida e para meus
familiares como a maioria dos nordestinos que sai para outro
Estado, eu também peguei uma carona de um caminhão da
cidade de Morada Nova, no interior do Ceará e depois de cinco
caronas, eu cheguei em Porto Velho, no dia 13 de abril de
1981. Cheguei no início da noite e não tinha para onde ir,
ainda dormi sete horas no banco da rodoviária de Porto Velho,
de lá para cá trabalhei no garimpo, trabalhei de cobrador de
ônibus, inclusive V. Exª  na condição de cobrador,  trabalhamos
juntos também aqui no município de Porto Velho, Senhor
Presidente. Com muita luta e com muita vontade de vencer na
vida, um dos grandes sonhos além do primeiro que era de
sair do Estado do Ceará com 18 anos e esse eu concluir, um
dos grandes sonhos era me formar em direito e no mês de
junho deste ano eu tive a grata satisfação que concluir o curso
de direito e hoje sou Bacharel de Direito, inclusive tive o Dr.
Everton como um dos meus professores, a quem eu deixo a
recordação e um grande abraço. Então, é nesse sentido que
chego a esta Casa, na condição de trabalhar pelo povo de
Rondônia. Tudo isso que eu acabo de falar, só tem uma maneira
de agradecer o que Deus e povo de Rondônia tem feito por
mim. Já me elegeu como vereador, e agora assumo a condição
de titular de Deputado nesta Casa de Leis, a única coisa que
eu posso fazer para esse povo para agradecer, é trabalhar
pelo Estado e pelo povo de Rondônia, sobretudo por aqueles
que mais precisam do Poder público.

É inadmissível senhores Deputados e Senhoras
Deputadas, chegar no João Paulo II, ver o povo jogado no
chão precisando de um leito e na condição de deputado olhar
e fingir que não está vendo nada, eu sei se já houve melhoria,
agora precisamos trabalhar no sentido de fiscalizar e orientar
seja verbalmente o governador, seja através de indicações,
seja através de grandes projetos, e isso farei com muita
propriedade porque quero o bem de Rondônia e eu tenho
certeza que o governador, como os Senhores Deputados e
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senhoras Deputadas também. Por isso nesse dia, digo aos
Senhores Deputados, preciso de ajuda, ainda não conheço a
Casa direito. Deixo a cada um de vocês o meu abraço, e desejo
que a harmonia é muito interessante entre os Poderes, e é
com esse pensamento que venho para esta Casa, trabalhar
em conjunto com Vs. Exªs, desde que seja para o bem do
povo de Rondônia.

Parabéns Deputado Hermínio, parabéns Deputado Kaká
e parabéns a todos que estão aqui, às autoridades, e em
especial ao povo de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Cláudio Carvalho. Passo a palavra ao Deputado líder do Governo,
Confúcio Moura, nosso companheiro Kaká Mendonça.
Boa sorte nesta liderança.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Quero cumprimentar nosso
Presidente da Assembleia, Deputado Hermínio. Cumprimentar
o Deputado Lebrão Secretário. Cumprimentar o Deputado
Maurão, obrigado Maurão pelo carinho. Cumprimentar o Senhor
Chefe da Casa Civil, Dr. Marcos Antonio. Cumprimentar o Senhor
Desembargador, Roosevelt Queiroz; Presidente nosso Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia. Cumprimentar o
Excelentíssimo Sr. Héverton Alves de Aguiar, Procurador Geral
do Ministério Público, meus cumprimentos. Quero
cumprimentar o Senhor Conselheiro José Euller, Presidente do
nosso honroso Tribunal de Contas. Cumprimentar em nome
da Senhora Erika Patrícia Saldanha, Procuradora do Ministério
Público, em nome dela cumprimentar todas as mulheres, a
Deputada Ana da Oito, Glaucione. Cumprimento o Vice-prefeito
neste ato, Dalton de Franco. Cumprimento a todos meus
companheiros, Deputados e Deputadas. Cumprimento também
todas as autoridades presentes, e em nome do Secretário de
Estado Dr. Benedito, todos os Secretários de Estado. Queremos
cumprimentar também os Desembargadores do Poder
Judiciário.

Quero dizer Presidente, primeiro da alegria de poder
mais uma vez estar participando da Posse da Mesa Diretora da
Assembleia. Eu estava pensando ali, ouvindo atentamente o
discurso de cada membro do Poder, e como disse aqui o nosso
Presidente da Justiça que faz parte do Estado de Rondônia,
nós fazemos parte do Estado de Rondônia, falou da importância
da harmonia, do respeito e da humildade. Discutir tudo aquilo
que vem ao encontro dos interesses da sociedade, nos faz ter
sorte, isso contribui para o desenvolvimento do Estado de
Rondônia, e isso nos faz feliz. Eu estou indo, fechando para
quase 16 anos aqui nesta Casa e poucas vezes, com todo
respeito que eu tenho por todos aqueles que já passaram por
esta cadeira do Senhor Presidente... mas conduzir da forma
como V. Exª conduz, um Presidente simples, Presidente humilde,
Presidente que tem uma historia de vida bonita... eu não
esqueço quando o Presidente Hermínio falou para mim: olha
Kaká, quando eu sai lá do nordeste vim ser cobrador de ônibus
em São Paulo, a primeira manifestação de greve que teve lá
na empresa que eu trabalhava, eu fui ser o líder daquele
movimento, aonde tinha milhares de cobradores e motoristas
e eu comecei a incomodar, e um dos patrões, o chefe me

mandou chamar, falou chama aquele caboco lá, e ele disse:
olha, o negócio é o seguinte você veio aqui só para tumultuar,
você escolhe dois ônibus desses da frota que nós estamos
dispensando e pega o teu rumo e some, pega o seu rumo e
some. E eu falei: não, eu tenho uma missão, eu estou aqui
para defender a classe trabalhadora. Se eu tivesse feito aquilo
Kaká, Deus não teria me dado oportunidade de estar aqui em
Rondônia, de hoje ser deputado.

E de forma diferente... falei com o Governador hoje de
manhã, eu falei: qualquer um, eu e qualquer um dos 23
deputados, os que já passaram, o Deputado Neodi como grande
Presidente que passou por esta Casa, foi a primeira vez na
história do Poder Legislativo que a Assembleia devolveu recursos
para o Estado, mas poucos Presidentes com a prerrogativa e
pela importância do cargo, V. Exª não usa de seu Poder de
Presidente da Assembleia Legislativa para barganhar ou para
pedir coisas escusas, eu não vi isso em momento algum e o
governador concordou comigo. Tem seu estilo de discurso, de
sindicalista. Mas sempre também defendendo os interesses
da população do Estado de Rondônia. Então Senhor Presidente,
eu quero que Deus continue dando sabedoria, humildade para
junto com a Mesa Diretora, Deputado Lebrão, Deputado Maurão
e demais Deputados, que realmente possamos dar a nossa
parceria, nossa parcela de contribuição para o desenvolvimento
do Estado.

Aceitei o desafio, porque eu sou um homem de desafio,
Deputada Glaucione, eu estou no meu quinto mandato. Na minha
vida nada foi fácil também, eu sempre tenho falado isso, mas
quando você coloca Deus na frente de seus projetos as coisas
acontecem. Aceitei o desafio de ser não o líder do Governo,
mas quero ajudar o Governo do Estado de Rondônia, de ajudar
da mesma forma que todos os Senhores Deputados têm
ajudado o Governo. Nunca se votou Projetos tão rápidos nesta
Casa, como tem se votado, tanto do Governo como de outras
instituições, nunca, porque a maioria se não for com todos...
Aqui é o Parlamento, quando eu vi o nosso companheiro, seja
bem-vindo Deputado Adriano Boiadeiro. O Parlamento é a
representatividade da população como disse o nosso
Procurador, o Parlamento é a cara do povo. Aqui no Parlamento
tem o advogado, aqui no Parlamento tem o agricultor, aqui
tem o funcionário público, aqui tem o comerciante, é a
representatividade da nossa população e aqui é aonde temos
grandes embates e debates e isso é importante para a
democracia no Estado. Por isso eu quero pedir a cada
companheiro... jamais vou abrir mão de defender a minha Casa
que é a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e os
interesses da população de Rondônia. Falei para o governador
hoje. Governador bem intencionado, governador um homem
de bem, a vida pública do Governador já dizia, e falei para ele
que é necessário dar um choque em algumas secretarias, em
alguns pontos para estar em sintonia, porque  a população de
Rondônia quer mudanças. E nós estaremos aqui contribuindo,
votando tudo o que for de interesse do povo. Então eu quero
me colocar a disposição. Quero o apoio dos meus
companheiros para continuarmos ajudando a desenvolver o
Estado de Rondônia, votando todos os Projetos que é de
interesse da população. Presidente, Deus abençoe Vossa
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Excelência, e o  ajude a fazer um grande mandato em nome,
em prol do povo rondoniense.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Kaká. Dê seu voto ao Deputado Maurão.

(Às 11 horas e 13 minutos o Senhor Hermínio Coelho
passou a Presidência ao Senhor Lebrão)

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Quero convocar o Deputado
Maurão, para assumir a Presidência da Mesa. O pessoal está
reclamando que Vossa Excelência não gostou da eleição de 2º
Vice.

Com a palavra o Deputado Hermínio Coelho.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Bom dia a todos. Quero
cumprimentar e agradecer a presença de todos os membros
da Mesa, principalmente... eu fiz questão e fico muito feliz de
ver aqui o nosso Ministério Público, através do representante
Dr. Héverton e também de outros Promotores da cúpula do
Tribunal de Contas aqui presentes. Aqui junto com o nosso
Presidente do Tribunal, Doutor Euler, o Presidente do Tribunal
de Justiça junto com o nosso Desembargador Doutor Gilberto,
nossa Prefeitura representada pelo nosso vice-Prefeito.

Quero dizer que ontem à tarde eu fiz questão de ligar,
que tinha dois meses ou até mais, que eu não falava com o
Governador Confúcio, nem por telefone. E desde aquele negócio
lá do cheque do cunhado eu não tinha mais falado com o
Governador, e ontem eu disse: eu vou ligar para o Governador,
e liguei, convidei-o e ele disse: “Não, Deputado Hermínio, eu
já tenho compromisso, mas, o Doutor Marco Antônio vai lá me
representar”. Porque primeiro para deixar claro o seguinte: Eu
não tenho nada pessoal contra ninguém, muito menos contra o
Governador, principalmente contra a pessoa do Governador
Confúcio. Mas a questão, eu sempre tenho dito aqui nesta Casa,
como o Deputado Kaká falou muito bem, nós já estamos um
ano e pouco aqui a frente desta Casa, o Governador aprovou
tudo o que quis e rápido aqui nesta Casa, e sem pelo menos
que eu saiba, sem barganha, sem aquela coisa que é até normal
nos Parlamentos, infelizmente, muitas vezes as pessoas criticam
e criticam muito a Assembleia de Rondônia, mas infelizmente
isso é uma coisa de cultura dos Parlamentos, essa é a política
brasileira. É mais ou menos essa coisa do Executivo com o
Legislativo, infelizmente é isso que tem que começar a mudar
porque muitas vezes é o favor, é a barganha e muitas vezes o
interesse maior dentro do Estado fica em terceiro plano. E aqui
eu fico, todos os anos eu viajo, eu saio, Presidente Roosevelt,
todo ano eu viajo na maioria das vezes para o Nordeste e vou
de carro, eu não gosto de viajar de avião. E neste ano eu fui
para o Sul, eu fui para Santa Catarina, dizem que é o melhor
Estado do Brasil, eu não sabia que Santa Catarina era o melhor
Estado do Brasil e aí  falaram: Olha Santa Catarina é o melhor
Estado do Brasil e aí eu fui para lá. E realmente é um Estado
maravilhoso, mas existem outros Estados bons no Brasil. Eu

perguntei: Por que Santa Catarina é o melhor Estado do Brasil?
Eles disseram que é porque divide, separa o Brasil do Rio
Grande do Sul. Eu disse: Santa Catarina é o melhor Estado,
mas uma que inventaram sobre os gaúchos, logo esses gaúchos
que se incomodam. E, aí, o que é que eu quero dizer? Quando
nós atravessamos, apesar de Vilhena, Vilhena é uma região é
um pouco diferente do restante do Estado de Rondônia. Mas
principalmente quando nós chegamos lá na cidade, Deputado
Kaká, em Pimenta Bueno até a divisa do Acre, vou colocar na
divisa, quando a gente cruza, ou indo ou voltando, a gente já
vê uma diferença danada. As coisas mudam, começam a
mudar. Primeiro pela buraqueira na estrada, parece que é um
negócio incrível! Porque o DNIT é nacional, até porque tem a
BR da divisa, é a divisa dele. Você vai à divisa daqui de Rondônia
até o Oiapoque e você não vê um buraco, não vê um remendo
no asfalto. Quando você atravessa a divisa, começa a
esculhambação, a coisa começa a esculhambar. O Norte do
Mato Grosso não é tão desenvolvido, aí começa a melhorar,
quando você chega de Cuiabá pra lá quando cruza o Mato
Grosso do Sul, é plantação pra todo lado é todo tipo de
desenvolvimento. Cruza uma parte de São Paulo, você
atravessa o Paraná, riqueza para todo lado, a agricultura, muita
agricultura, as cidades todas bonitas, organizadas, limpas. Aí,
Santa Catarina também, Camboriu, as praias, aquelas coisas
bonitas. O que é que eu quero dizer com isso? O nosso Estado,
a nossa cidade de Porto Velho... o Doutor Mauro estava falando,
nós participamos de uma Audiência Pública esses dias lá na
Câmara para falar do lixo, da Marquise, e o Doutor Mauro
falou da situação da nossa cidade e do nosso Estado. E é isso,
é isso que falta, por exemplo, por que eu critico o Governo
Confúcio, Deputado Kaká? é isso que precisa começar a mudar.
Porque o nosso Estado, além do nosso Estado estar passando
por uma dificuldade muito grande, dificuldade em todos os
sentidos... porque o Governo fala que o Estado de Rondônia
vai poupar este ano, eu quero ver como é que este Estado vai
poupar na situação em que ele se encontra. Não tem a menor
condição de poupar. Levanta todos os meios para pagar a Folha
dos Servidores com a maior dificuldade, fornecedor passando
seis meses sem receber. Emendas de Deputados, eu acho que
pode esquecer. Sai emendas, as emendas que nós Deputados
aprovamos no Orçamento e que eram feitos pelas Associações
dos Municípios, a maioria, uma parte de 2012 não foi pago,
em 2013 não vai ser pago, nem as de 2013, e muito menos as
de 2012. Enfim, o trem não está bom. E não vemos nem uma
atitude, como é que fala?

Obrigado pela presença, Edivaldo, por estar presente
aqui. Nós não vemos Doutor Marco Antônio, nem uma
discussão, eu queria ver, eu queria ver pelo menos nós
discutirmos alternativas, nós discutirmos ideia para tirar o
nosso Estado da situação em que está. Por que, você atravessa
o Mato Grosso, Paraná, o Estado de Santa Catarina são
plantações de desenvolvimento para todo lado? as terras nossas
são melhores do que as deles, aqui tem mais água do que lá.
E nós vemos mandioca plantada, só capoeira, só juquira do
lado da estrada. E você não vê nenhuma discussão política
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neste Estado para mudar a estória da agricultura. O nosso
Estado vai ficar a vida toda dependendo de contracheque, e
com um bando de sanguessugas que este Estado tem? e
continua os parasitas aí, que vivem sugando o nosso Estado e
que não está nem aí para desenvolver este Estado. Eu acho,
Dr. Roosevelt, Dr. Héverton, Dr. Euler, e todos os meus
companheiros Deputados que estão aqui, este Estado é
maravilhoso, este Estado de Rondônia é muito rico, é muito
rico, é muito bonito, é muito bom. Todo mundo, como o
Deputado Cláudio falou, aqui, eu sei que eu o Cláudio, adoramos
o Ceará, eu adoro Pernambuco também, mas nós estamos
sofrendo demais no nosso Ceará, Pernambuco e aqui por
Rondônia. Mas é isso, é mal cuidado, Rondônia e Porto Velho é
mal cuidado, e não existe essa vontade, essa pressão, essa
coisa de mudar essa realidade do nosso Estado. Não se pode
pensar que paga R$ 700,00 para um trabalhador com 30 anos
de serviço. É uma vergonha para o Estado pagar um salário de
R$ 700,00 para um trabalhador que tenha 29, 30 anos de
serviço. Por isso a minha luta é porque muitas vezes eu tenho
dito, eu tenho dito que pessoas muitas vezes... quando  o
Deputado Adriano vem aqui na nossa Tribuna, a maioria de
nós Deputados, claro, o Deputado Adriano, o Bengala que é
Vereador, está aqui o Chico Lata, o Deputado Luizinho, o
Deputado Lebrão, quase todos, se não forem todos, não tem
nenhum Doutor aqui nesta Assembleia, Deputado. Você vai lá
à Câmara de Vereadores e também, não, é só peão, é
composta, a grande maioria por peões. Isso tudo é fruto de
quê? Da incompetência da tal da elite que sempre governou
mal e vivia fazendo política que não era correta. E nós, por
isso abriu esse espaço para nós, porque se eles fossem
competentes eu não estava aqui, eu estaria no cabo da enxada,
estava trabalhando lá na roça. Agora por incompetência, por
ruindade desse povo a gente está aqui. Mas, nós temos que
fazer o certo. O Governo Confúcio Moura falou uma vez para
mim: Hermínio você veio lá do Sertão do Pernambuco, eu vim
lá do sertão do Goiás. Hoje a região dele, é a região mais forte
do Goiás, que é Tocantins. Nós chegamos aqui puxando uma
cachorra. O Governador Confúcio falou assim comigo. Eu disse:
Governador, o senhor chegou puxando uma cachorra, eu nem
cachorra tinha para puxar. E ele disse assim: E é nós que
bancamos o Estado, eu sou o primeiro e o senhor o segundo
homem do Estado. Aí, eu disse, complementei: Olha, tem o
Doutor Roosevelt, também, lá no Tribunal de Justiça, pelo que
eu sei é daqui de Rondônia, mas veio da roça, também o Doutor
Edson e o Doutor Euller, são todas pessoas simples, pessoas
que vieram de famílias pobres, não filhos da elite rica que
sempre mandou neste país. Ainda falei: mas governador, isso
aqui, o Estado está em nossas mãos, nós decidimos neste
Estado. Então nós estamos à frente deste Estado para isso
aqui? É isso, Deputado Neodi, que eu não me conformo. Porque
se o trem está em nossas mãos vamos fazer esse trem andar,
vamos, porque tem que tomar, tem que buscar, tem que discutir.
Vamos fazer este Plenário, outros auditórios, discutir políticas
para este Estado, política de desenvolvimento. Nós não

podemos... aqui tem como nós mantermos, até plantar mais
árvores, tem muita gente que mora na roça e compra farinha
de Cruzeiro do Sul, para comer. As mandiocas deste lugar,
você joga um pau de mandioca no chão e ele cresce e dá
mandioca, e o cara compra mandioca lá de Cruzeiro do Sul,
cabra da roça, peão que mora lá na roça! Por isso é que nós,
eu não sei qual é, porque se for da forma que nós estamos
caminhando, da forma que a política se desenvolve neste Estado,
eu acho que daqui a um milhão de anos nós não estamos nem
parecidos com Paraná ou Santa Catarina, mas se nós
começarmos com essa história, dentro de pouco tempo este
Estado, o Estado de Rondônia, não terá inveja do Paraná ou de
Santa Catarina, de nenhum Estado deste Brasil. Rondoniense
é um povo trabalhador. Eu estive em Espigão visitando o senhor
Alex, ele fez um monte de plantação e estragou a roça. Quer
dizer, nem vendia, o mercado estava precisando e não
comprava, a tangerina que ele plantava. O mercado comprava
de Goiânia, compra do Mato Grosso, sei lá de onde e não
comprava da nossa aqui. A nossa luta é grande, e a gente não
muda nada, a bandalheira, infelizmente a política, sempre...
parece que é uma cultura. Hoje, se você não tiver estrutura
para disputar uma eleição não consegue nada, já começa
errado. Precisamos  começar evitando esse tipo de coisa,
porque é impõe ssível gastar milhões numa campanha e depois
e fazer um mandato digno, é muito difícil. Por isso eu sempre
tenho dito o seguinte: tem muitas coisas erradas e nós temos
que ir mudando, não tem jeito, não adianta, é hipocrisia do
homem, todos nós sabemos que está errado. E olha que os
políticos deste Estado não são umas “Brastemp”, mas lá é pior
do que aqui, até porque lá a cultura é mais antiga, tem toda
uma situação, mas Rondônia tem tudo para ser melhor do que
Santa  Catarina, do que Mato Grosso em todos os sentidos.
Muita plantação, muita produção, todo tipo de alimento, criação
de gado. Enfim, este Estado é maravilhoso, e é isso que nós
temos que fazer Deputado Kaká, trazer Marco Antônio, vamos
discutir.

O governo fez um milhão, nós aprovamos aqui nesta
Assembleia o ano passado Deputado Saulo, meu companheiro
Deputado Ribamar Araújo, nós aprovamos o ano passado dois
financiamentos de quase um milhão de reais, e esse um milhão
de reais praticamente não tem um real para a agricultura.
Sabe para que são esses um milhão?  Para fazer presídio,
para engessar mais o nosso Estado, só para criar mais despesas
para o nosso Estado. Se nós pegássemos esses um milhão e
investíssemos na agricultura, chamasse o povo da roça deste
Estado para produzir, o governo dando o apoio, pelo menos o
básico, esse um milhão daria para fazer um muita coisa na
nossa agricultura, nesse Estado, mais não tem, não tem um
real, não tem um real para a agricultura, não tem
acompanhamento, não tem nada. Enquanto nós estivermos
fazendo dessa forma, com o nosso Plano Futuro, de Bolsa de
R$ 30 reais que parece que até isso está atrasado, parece que
até o tal de Bolsa Futuro de R$ 30 reais não estão pagando em
dias.  É, não tem jeito, não tem Estado que desenvolva, não
tem ninguém que vá pra frente.
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Não adianta nossos policiais querer, a nossa polícia militar
e civil querer um salário decente que o Estado não vai poder
pagar; não adianta os nossos professores quererem um salário
decente porque nós não vamos, o Estado não vai poder pagar,
se nós não pensarmos grande e fazer este Estado, que é
maravilhoso... o que está errado é principalmente os políticos
de Rondônia pensarem tão pequeno e não pensarem em coisas
grandes para este Estado, para melhorar a vida do povo de
Rondônia.

Eu quero dizer que eu estou aqui com os meus filhos: o
Lulinha, o Luís Inácio, está ali; o nosso Hermínio Júnior, esse é
nosso Hermínio Júnior, eu tenho uma historinha também para
contar Cláudio, quando ele nasceu eu falei assim: vou colocar
o nome dele de Jorge Streit, Jorge Streit era nosso colega do
PT, meu amigo, vou colocar o nome dele de Jorge Streit, aí eu
fui falar para o Jorge: olha, vou colocar o nome do moleque de
Jorge Streit. Ele falou: Hermínio não coloca porque senão vão
dizer que você é puxa saco.  Ai falei: rapaz, está bom.  Ai falei:
vou colocar de Fidel Castro.  Ai o Jorge falou: Hermínio não
coloca porque senão ele vai sofrer preconceito nas escolas
quando ele tiver maior, freqüentando escola. Então coloquei
José Hermínio, coloquei Hermínio Júnior, eu digo: é, se tiver o
nome de um cabra bom, vou colocar o meu, coloquei. O outro,
o meu filho mais velho, parece que não está aqui, é o Roberto,
infelizmente época ainda não conhecia o Roberto Sobrinho. Eu
sou tricolor desde 75, sou Fluminense desde 75, da massa
tricolor, coloquei homenageando Roberto Rivelino, o nome dele
é Roberto Rivelino, e a mais nova da primeira companheira
que eu tive é a Fatinha, Maria de Fátima que também não tem
nada a ver com a minha companheira, que até gosto muito
dela Fátima Cleide. Era mais uma questão de Nossa Senhora
de Fátima mesmo, e o meu mais novo que é o Nicolas, é esse
que está aqui todo engravatado, que é da minha companheira
hoje, minha esposa, minha amiga, minha mulher, a Fatinha
que está aqui. E muito bom, meus filhos são bons, graças a
Deus não me dão trabalho, são tudo meninos bons e graças a
Deus eu consigo dar uma vida simples para eles. É isso que eu
queria, que todo  pai de família neste Estado tivesse condições
de dar, de dar dignidade para sua família, condições de criar
seus filhos com dignidade, porque a maioria de nós de Rondônia,
do nosso povo de Rondônia é simples. Nós não buscamos
riquezas, luxo, nós buscamos dignidade e a minha luta é para
isso, nós não podemos aceitar, deputado Luiz Cláudio, deputado
Luizinho, deputado Edson Martins, todos os companheiros, nós
não podemos aceitar um Estado como  o nosso ter 300 mil
miseráveis. O próprio Governo disse, isso ele falava um ano
atrás, já deve ter aumentado, porque aumentou os pobres deste
Estado. Eu sempre tenho dito, eu adoro a região do sertão do
Nordeste, eu nasci e me criei lá, mas eu sempre digo, é aceitável
dizer que viu o povo nordestino, do sertão comendo mandacaru,
era até aceitável, agora aqui em Rondônia o povo ser miserável,
com 300 mil trabalhadores ficar miserável, não está correto,

tem muita coisa errada, e a nossa busca, é começar mudar
essa realidade e isso só se cura com política, com discussões,
debates e buscas, buscas do governo federal até no
estrangeiro. Só é fazer Projetos e ter vontade de correr atrás
para desenvolver este Estado, e dentro de pouco tempo. É
isso que eu quero do Governo Confúcio, se ele melhorar.
Primeiro a Assembleia não vai atrapalhar ele em nada, mas
se pisar na bola, eu vou cair de pau denunciando, fiscalizando.
Em momento algum esta Assembleia atrapalhou o Governo,
nunca atrapalhamos, sempre ajudamos, e eu espero, com
certeza se ele começar mudar um pouco, ser um Governo
mais prático, mais ativo, mais preocupado e mais comprometido
com o Estado, com certeza nós vamos ajudar mais ainda o
Governo. Eu fico muito feliz em vê todos os Poderes presentes
porque eu não busco, eu não quero... as pessoas falam que
sou radical, sou radical nada, eu sou uma pessoa comum,
simples, igual a maioria dos brasileiros, e quero dizer aqui
para o nosso companheiro Cláudio e para o companheiro
Boiadeiro, que são pessoas simples também peãozão como
eu. Aqui, eu morava numa estância, onde acordava de
madrugada, os ratos roendo os meus dedos, uma estância de
madeira caindo os pedaços, um barracão de madeira embaixo,
tinha uma estrutura de madeira embaixo eles criaram, ali
embaixo só era rato, eu acordava de madrugada os ratos
roendo os dedos, sangrando os dedos, roídos por rato e o
barraco velho caindo os pedaços uma caminha velha de solteiro
e um fogão de uma boca só que minha mãe me deu. Eu era
cobrador, mas eu tinha responsabilidade,  o patrão não podia
mandar me embora, eu comecei fazer oposição ao Sindicato
e comecei a criticar o sistema dos ônibus e o Sindicato, aí na
época eles me ofereceram, me ofereceram para vê se
mandava: Hermínio pega dois ônibus, hoje dava tudo mais ou
menos uns R$300 mil cada um, ônibus novo, hoje custa uns
quinhentos mil hoje, você vai lá para a praia, vai para onde
você quiser, deixa nós em paz aqui.  Minha amiga eu não fui
não.  Eu falei para eles: onde será que eu estava se eu tivesse
pego aqueles dois ônibus, talvez eu tinha torrado aquele
dinheiro bem rápido e estava cavando poço por aí, isso se
achasse alguém que tivesse poço para cavar. Por isso eu tenho
dito o seguinte, primeiro não justifica nada, não tem situação
que justifica você se vender, porque eu acho muito feio o homem
se vender; eu acho que parcerias políticas, acordos, tudo para
o desenvolvimento é tranquilo; agora para se vender para
outro é muito ruim. Por isso acho que a única coisa que
precisamos ter é essa coragem, a intenção da política é ver os
trabalhadores da Assembleia chegarem e agradecendo e outros
servidores, outros trabalhadores deste Estado agradecendo:
Hermínio, obrigado. Pessoas felizes. Eu digo: obrigado por
quê? eles falam o que é. Coisas tão simples, basta fazermos o
mínimo das nossas obrigações e as pessoas ficam agradecidas.
Eu falo que a política é isso, é fazer a nossa obrigação, é ver
o povo agradecer, porque nós estamos aqui sendo pagos e
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bem pagos. Se nós não tivéssemos, todos os meus colegas
Deputados, se tivesse que gastar um milhão, dois milhões,
três milhões na campanha para se reeleger, nós não estávamos
preocupados em fazer política neste Estado, por isso nós temos
que começar a lutar pelo povo, votar nos políticos pelo trabalho,
pela conduta, não por cesta básica, por formiguinha, por
combustível ou coisa parecida. Enquanto for assim, enquanto
for dessa forma, não tem jeito para a política, porque ao invés
de estar desenvolvendo o Estado, discutindo, debatendo a
política, ela vai está atrasando.

Muitas vezes os nossos políticos, principalmente do
Executivo, atrapalhava mais do que ajudava. A nossa luta é
essa, é dar toda condição para os meus companheiros e minhas
companheiras trabalharem e fazerem o seu trabalho com
dignidade. Aqui eu nunca me preocupei porque alguém é
oposição ou é situação. Eu vou dar condição, a minha luta é
essa, vou dar condição básica para todos vocês terem um
mandato bom, e para os servidores da Casa nós temos que
ser bons mais ainda. O Plano de vocês vai ser aprovado este
ano ainda, nós não aprovamos devido à situação deste Estado,
devido ao recurso, nós estamos estourando o limite com
pessoal, isso atrapalhou um pouco.

Quando se fala que o Estado de Rondônia diminuiu a
receita, não diminuiu, o problema é que eles estimaram o
orçamento para 2012 em 20%. Todo mundo sabe que Rondônia
em 2012 não tem como crescer 20%, eles subestimaram o
orçamento e não deu o que eles queriam, mas o Estado em
2012 arrecadou muito mais que 2011, o Estado vem crescendo,
e infelizmente é um Estado que está desorganizado, está mal
planejado. E o mais importante é que o Estado chegou a essa
situação, deixou todos os Poderes, inclusive, o próprio
Executivo, com dificuldades. Mas a nossa luta é essa, a gente
tem que trabalhar para ir mudando isso realmente.

Agora, na questão da saúde, vocês sabem que o
Pimentel, começou a dar uma melhorada, ele pode ter todos
os defeitos, porque todos nós temos, mas ele é um cara muito
competente e tem muita vontade de trabalhar e ele hoje já
esta melhorando um pouquinho, ele tem competência, é muito
dedicado, é muito esforçado. Ele pode contar comigo, se ele
estiver bem intencionado para ajudar este Estado.  Os outros
Secretários, da agricultura, segurança pública, educação, todos,
vamos trazer para debater nesta Casa e depois dos debates e
as discussões que forem feitas buscar uma solução para o
Estado. Obrigado a todos e que Deus proteja a todos nós. O
nosso compromisso fica aqui, de contribuir para que o nosso
Estado venha a ser dentro de poucos anos um Estado muito
melhor ainda. Eu acredito que esse Estado já é bom demais
mesmo sendo tão mal cuidado do jeito que é, imagina este
Estado, esta cidade bem cuidada, Deputados, isso será
maravilhoso. Mesmo sendo mal cuidada do jeito que é boa
demais esta terra, imagina quando nós tivermos a nossa cidade,

o nosso Estado bem cuidado, aonde todos tenham a
oportunidade de ter uma vida digna.

Obrigado a todos e que Deus proteja a nós todos.

(Às 11h40min, o senhor Maurão de Carvalho passa a
Presidência ao senhor Hermínio Coelho)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao nosso
Secretário que proceda à leitura do requerimento de Renúncia
do Deputado Maurão de Carvalho do Cargo de 2º Vice-
presidente da Mesa Diretora do 2º Biênio da 8ª Legislatura.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – “Excelentíssimo Senhor
Deputado Hermínio Coelho – Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia. Nos termos do inciso II do
artigo 10 do Regimento Interno, comunico a minha renúncia
do cargo de 2º Vice-presidente da Mesa Diretora deste Poder,
biênio 2013-2015, em caráter irrevogável, a partir desta data.
Para que surta os efeitos legais, firmo a presente.

Porto Velho, 01 de fevereiro de 2013.
Deputado Maurão de Carvalho”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Portanto, declaro
a vacância dos cargos de 1º e 2º Vice-presidente, 1º, 2º, 3º e
4º Secretários da Mesa Diretora do 2º Biênio da 8ª Legislatura.
Neste momento suspendo a Sessão pelo tempo necessário para
a conclusão da Ata.

(Suspende-se a Sessão às 11h42minutos e reabre-se
às 11horas 43minutos)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata.

SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Procede à leitura da Ata
da 1ª Sessão Especial de Posse dos Membros da Mesa Diretora
do 2º Biênio da 8ª Legislatura.

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

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Legislativa Extraordinária no prazo de 20 minutos para realizar
a eleição do cargo de 1º Vice-presidente da Mesa Diretora no
segundo biênio da 8ª Legislatura em Sessão Preparatória.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 11 horas e 50 minutos).
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ATA DA SESSÃO PREPARATÓRIA PARA ELEIÇÃO E
POSSE DO 1º VICE-PRESIDENTE DA MESA DIRETORA

PARA O SEGUNDO BIÊNIO DA 8ª LEGISLATURA
Em 01 de fevereiro de 2013

Presidência do Sr.
Hermínio Coelho – Presidente

Secretariado Pelo Sr.
Lebrão – Secretário ad hoc

(Às 12 horas e 19 minutos é aberta a sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adriano Boiadeiro (PRP), Ana
da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho (PT), Edson Martins (PMDB),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jaques Testoni (PSD), Kaká Mendonça (PTB), Lebrão (PTN),
Luiz Cláudio (PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcos Donadon
(PMDB), Maurão de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar
Araujo (PT), Saulo Moreira (PDT),  Valdivino Tucura (PRP) e
Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Adelino Follador (DEM), Euclides
Maciel (PSDB), Jean Oliveira (PSDB), Marcelino Tenório (PRP)
e Epifânia Barbosa (PT).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense
declaro instalada esta Sessão Legislativa Extraordinária e aberta
a Sessão Preparatória para a eleição e posse de membro da
Mesa Diretora do segundo biênio da 8ª Legislatura, cujo cargo
está vago de 1º Vice-Presidente da Mesa Diretora do segundo
biênio da 8ª Legislatura. Solicito ao nosso Secretário que faça
a leitura da convocação de Sessão Legislativa Extraordinária,
conforme dispõe o inciso I, alínea “c” do artigo 29 da Constituição
Estadual.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Procede a leitura da
Convocação de Sessão Legislativa Extraordinária. “O Presidente
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, no uso de
suas atribuições legais, com fulcro no inciso I, alínea “c”, artigo
29 da Constituição Estadual, convoca Sessão Legislativa
Extraordinária para o dia 1º de fevereiro de 2013, às 12h20min,
com a finalidade de realizar a eleição e posse do cargo vago de
1º vice-presidente da Mesa Diretora para o segundo biênio da
8ª Legislatura. Porto Velho, 1º de fevereiro de 2013.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Conforme o disposto
no inciso 1, alínea “c” do artigo 29 da Constituição estará sendo
eleito e empossado nesta Sessão Preparatória o Deputado para
preencher o cargo de 1º Vice-Presidente. Neste momento
suspendo a Sessão pelo tempo necessário para que os senhores
Deputados interessados peguem o formulário na mesa e
registrem suas candidaturas junto ao Secretário da Sessão.
Como o nosso Regimento diz que nós temos, depois da posse,

nós teríamos 10 dias para fazer a eleição do 1º Vice, nós
estamos fazendo hoje a eleição do 1º Vice e dia 19, na volta
aos trabalhos, vai ser convocada uma Sessão, na Sessão
Ordinária mesmo, dia 19 nós vamos eleger o restante da Mesa.

(Suspende-se a Sessão às 12h23min e reabre-se às
12h24min)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão. Não havendo mais interessados em registrar
candidatura. Solicito ao nosso Secretário que proceda a leitura
dos nomes que registraram candidatura ao cargo vago da Mesa
Diretora já mencionado.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Está registrado senhor
Presidente, a candidatura ao 1º Vice-Presidente, o nome do
Excelentíssimo senhor Deputado Maurão de Carvalho, datado
do dia 10/03/1965, essa é a data de nascimento e aí com
quatro mandatos. Plenário das Deliberações, 01/02/2013.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário que proceda os esclarecimentos acerca de todo
processo de votação.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Esclarecimentos
acerca da eleição de 1º Vice-Presidente. A votação será
nominal para o cargo de 1º Vice-Presidente, ao ser chamado
para votar o Deputado deve declarar no microfone em quem
vota ou declarar abstenção. Caso queira abster-se de votar, o
Secretário da Sessão repetirá e anotará o voto para o candidato
apurado. Os votos. Será declarado vencedor em primeiro turno
o candidato que obtiver a maioria absoluta de votos, ou seja,
13 votos. No caso de empate entre candidatos, será realizada
outra votação, sendo declarado vence e:dor aquele que obtiver
a maioria simples dos votos e em caso de persistir o empate
no segundo turno de votação, será declarado eleito o candidato
com o maior número de legislatura e se persistir o empate,
será declarado o vencedor o mais idoso. Feito o esclarecimento
senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Comunico que
iniciaremos a votação para o cargo de 1º Vice-Presidente.
Solicito ao Secretário que anuncie os candidatos ao cargo de
1º Vice-Presidente.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Somente o Deputado
Maurão de Carvalho, senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Solicito ao senhor
Secretário que proceda a chamada nominal dos Deputados
para votação ao cargo de 1º Vice-Presidente.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Eu gostaria,
Excelência, antes que eu fizesse a chamada, que Vossa
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Excelência convocasse os Deputados para que viessem ao
plenário para que não prejudicasse a votação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Quero convidar
todos os Deputados para virem para o plenário para nós
iniciarmos a votação. Solicito ao nosso Secretário que proceda
a chamada nominal dos Deputados para a votação do cargo de
1º Vice-Presidente.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) ,  procede a chamada
nominal.

CHAMADA NOMINAL

- Deputada Ana da Oito - sim
- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputado Adriano Boiadeiro - sim
- Deputado Claudio Carvalho - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - ausente
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jaques Testoni - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Kaká Mendonça     - Quero justificar o meu voto,
nada mais justo de votar no nosso Vice-Presidente que ficou o
recesso todinho  trabalhando, despachando. Parabéns. Sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Luiz Claudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Marcos Donadon - sim
- Deputado Neodi - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

 2ª CHAMADA

- Deputado Adelino Follador - ausente
- Deputada Epifânia Barbosa - ausente
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Questão de Ordem,
senhor Presidente. Nós temos que ratificar, nós esquecemos
de perguntar para o Deputado Maurão se ele votava nele.
Deputado Maurão confirme o seu voto no microfone para deixar

registrado. Como vota o Deputado Maurão de Carvalho? É
porque não está registrada a presença do nosso candidato.

- Deputado Maurão de Carvalho – sim.

Então ficam confirmados, 18 votos favoráveis e 06
ausências.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Com 18 votos
favoráveis que representa a maioria absoluta de votos desta
Casa, declaro eleito para o cargo de 1º Vice- Presidente o
Deputado Maurão de Carvalho. Encerrada a votação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Declaro o Deputado
Maurão de Carvalho empossado no cargo de 1º Vice-Presidente
do 2º Biênio da 8ª Legislatura. Neste momento suspendo a
Sessão pelo tempo necessário para a lavratura do respectivo
Termo de Posse.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Presidente, o Deputado Luizinho quer
concorrer também. O Deputado Luizinho vai concorrer.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, Questão de Ordem.

O SR. FLÁVIO LEMOS – O Deputado Luizinho quer votar,
Presidente.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Já fechou a votação, mas o meu
voto já estava declarado anteriormente, não é Deputado
Maurão?

(Suspende-se a Sessão às 12h37min e reabre-se às
12h38min)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Está reaberta a
Sessão. Solicito ao nobre Secretário que faça a leitura do Termo
de Posse.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – TERMO DE POSSE nº
034/13. Termo de Posse de Membro da Mesa Diretora do 2º
Biênio da 8ª Legislatura. Ao primeiro dia do mês de fevereiro
do ano de dois mil e treze no Plenário das Deliberações da
Assembleia Legislativa, em Sessão Preparatória realizada no
período de Sessão Legislativa Extraordinária da 8ª Legislatura;
convocada nos termos do inciso I, alínea “c”, artigo 29 da
Constituição Estadual, com a finalidade de proceder à eleição
e posse do cargo de 1º Vice-Presidente do segundo biênio da
8ª Legislatura, sob a presidência do Senhor Deputado Hermínio
Coelho e secretariada pelo Excelentíssimo Senhor Deputado
Lebrão. Finalizado o processo eletivo, foi declarado eleito o
Senhor Deputado Maurão de Carvalho para o cargo de primeiro
vice-presidente. Logo após a conclusão do processo da votação,
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o Senhor Presidente declarou empossado o Senhor Deputado
Maurão de Carvalho no cargo de primeiro vice-presidente,
suspendendo a Sessão pelo tempo necessário para a lavratura
deste Termo de Posse. Reaberta a Sessão, após sua leitura, o
Senhor Presidente convidou o empossado para a assinatura
deste Termo de Posse como primeiro vice-presidente da Mesa
Diretora do segundo biênio da 8ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia. Em firmeza, lavrou-se o
presente Termo que, lido e achado conforme, segue assinado
pelo Presidente, pelo Secretário da Sessão e pelo empossado.
Plenário das Deliberações, 01 de fevereiro de 2013. Deputado
Hermínio Coelho, Deputado Lebrão e Deputado Maurão de
Carvalho, assinando o Termo de Posse.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Convido o Deputado
Maurão de Carvalho para assinar o Termo de Posse como Vice-
Presidente.
Neste momento suspendo a Sessão pelo tempo necessário para
a conclusão da ata.

(Suspende-se a Sessão por 12 horas e 37 minutos e
reabre-se às 12 horas e 38 minutos)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão. Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura da
Ata.

O SR. LEBRÃO (Secretário ad hoc) – Procede a leitura da
Ata da Sessão Preparatória da 8ª Sessão Legislativa
Extraordinária.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada. Nos termos regimentais convoco os Senhores
Deputados para a Sessão Extraordinária de Instalação da Sessão
Legislativa Ordinária a realizar no dia 15 de fevereiro de 2013,
às 09 horas. E comunico a realização de eleição e posse dos
cargos vagos da Mesa Diretora e 2º vice-presidente, 1º, 2º, 3º
e 4º Secretários a realizar-se no dia 19 de fevereiro de 2013,
às 15 horas, em Sessão Ordinária nos termos do parágrafo 5º
do artigo 9º do Regimento Interno. Nada mais havendo a tratar,
invocando a proteção de Deus declaro encerrada a Sessão
Legislativa Extraordinária e esta Sessão Preparatória. Está
encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 12 horas e 49 minutos)
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AVISO DE LICITAÇÃO
PREGÃO PRESENCIAL Nº. 001/2013/ALE-RO

Processo n. º 01204/2012/ALE/RO

A Superintendência de Compras e Licitações da Assembléia
Legislativa do Estado de Rondônia, através de sua Pregoeira,
nomeada pelo Ato nº 0019/2012-SRH/P/ALE, publicado em 12
de junho de 2012, no uso de suas atribuições legais, torna
público que realizará Licitação na modalidade PREGÃO
PRESENCIAL, tipo MENOR PREÇO GLOBAL, sob o regime de
empreitada por PREÇO GLOBAL, observadas as especificações
do Edital e seus anexos, nos termos da Lei Federal nº. 10.520,
de 17 de julho de 2002, a Resolução/ALE n.º152/2007, Decreto
Federal nº 3.555/00, a Lei Federal nº. 8.666/93, de 21 de
junho de 1993, Lei Complementar 123, de 14 de dezembro de
2006, e Lei nº 8.078/90 (Código de Defesa do Consumidor),
observadas as alterações posteriores introduzidas nos referidos
diplomas legais, bem como pelas condições e exigências
contidas no Edital e seus anexos.

OBJETO: Contratação de empresa especializada em
serviços de engenharia para troca dos portões na sede
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia e
Escola do Legislativo, nos termos e condições constantes
do Edital e seus anexos.

PROCESSO ADMINISTRATIVO Nº 01204/2012.

DATA DE ABERTURA: Dia 27 de fevereiro de 2013, às
09h30min, horário local.

LOCAL: Na sala da Superintendência de Compras e Licitações,
na sede da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
sito a Rua Major Amarantes, 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho/RO.

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES: O Edital está
disponível para consulta e retirada de cópia, no sitio
www.ale.ro.gov.br, no link Licitações. Maiores informações
poderão ser obtidas através do telefone (69) 3216-2732, no
horário de expediente da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia: de 07h30min às 13h30min, na segunda, quinta e
sexta-feira, e das 08h às 12h e de 14h às 18h, na terça e
quarta-feira.

Porto Velho, 14 de fevereiro de 2012.

Lourdes Terezinha Lena
Pregoeira Oficial – ALE/RO
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