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ATA DA 10ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA
Em 26 de março de2013

Presidencia dos Srs.
Maurão de Carvalho – 1º vice-Presidente

Luizinho Goebel - Deputado
Hermínio Coelho  - Presidente

(Às 15 horas e 25 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM),
Adriano Boiadeiro (PRP), Ana da 8 (PT do B), Cláudio Carvalho
(PT),  Epifânia Barbosa (PT), 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), Maurão
de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo
Moreira (PDT),  Valdivino Tucura (PRP) e Zequinha Araujo
(PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Edson Martins (PMDB),
Marcelino Tenório (PRP), Marcos Donadon (PMDB),

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Havendo
número legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 10ª Sessão Ordinária da 3ª
Sessão Legislativa da 8ª Legislatura da Assembleia Legislativa.
Solicito ao Sr. Secretário, proceder à leitura da Ata da Sessão
Ordinária anterior.

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

(Às 15 horas e 42 minutos o Sr. Maurão de Carvalho
passou a Presidência ao Sr. Luizinho Goebel)

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida.  Não havendo observação, dou-a por
aprovada.

Senhor Secretário, solicito que Vossa Excelência faça a
leitura do Expediente recebido.

Quero aproveitar a oportunidade para cumprimentar o
Subchefe da Casa Civil do Governo da Cooperação, Edvaldo
Soares. Cumprimentar o Secretário-Chefe de Gabinete do
Governo Confúcio Moura, Sr. Valdemar Cavalcante.
Cumprimentar a Secretária de Estado de Esporte, Cultura e
Lazer, Sra. Cleidimara Alves. Cumprimentar senhoras e
senhores Diretores de todas as escolas estaduais, que se fazem
presentes. Cumprimentar o Vereador Menudo Selício, da Câmara
Municipal de Nova Brasilândia, em seu nome cumprimentar
todos os Vereadores que se fazem presentes nesta Sessão.
Cumprimentar o Vice-Prefeito Marcos Martins, do município de
Cabixi juntamente com o Chefe de Gabinete do município de
Cabixi, Professor Neudes. Cumprimentar todos os
representantes de ensino, em nome da Professora Maria
Ferreira, lá da cidade de Cerejeiras. Cumprimentar todos os
senhores, todas as senhoras e a imprensa que se faz presente
nesta tarde.

Leitura do Expediente, Sr. Secretário.
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EXPEDIENTE RECEBIDO

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Mensagem nº 055/2013 –
Poder Executivo, encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei
que “Dispõe sobre a divulgação do artigo 290, da Lei Federal
nº 6.015, de 31 de dezembro de 1973, no interior das corretoras
de imóveis situadas no âmbito do Estado de Rondônia”.
02 – Mensagem nº 056/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional Suplementar por Excesso de Arrecadação até o
montante de R$61.463.340,52, em favor da Unidade
Orçamentária, Secretaria de Estado da Educação – SEDUC”.
03 – Mensagem nº 057/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$29.647.876,96, em favor da Unidade Orçamentária, Secretaria
de Estado da Educação – SEDUC”.
04 – Mensagem nº 058/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Determina a dispensa da pesagem, nas
balanças do Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes do Estado de Rondônia – DER/RO, dos caminhões
que transportam carga viva”.
05 – Mensagem nº 059/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Institui o Plano de Carreira,
Cargos e Remuneração - PCCR dos servidores públicos da
Superintendência Estadual de Compras e Licitações – SUPEL”.
06 – Mensagem nº 060/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$12.468.309,72 em favor da Unidade Orçamentária Tribunal
de Contas do Estado de Rondônia”.
07 – Mensagem nº 061/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$1.096.908,10 em favor da Unidade Orçamentária Fundo de
Desenvolvimento Institucional do Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia”.
08 – Mensagem nº 062/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Institui o Conselho Estadual de Segurança
Pú �b l ica em Rondônia – CONESP e dá outras providências”.
09 – Mensagem nº 063/2013 – Poder Executivo, encaminhando
correções ao Anexo Único do Projeto de Lei Complementar que
“Altera a Organização Administrativa do Poder Executivo
Estadual”.
10 – Mensagem nº 065/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$2.088.952,00 em favor da Unidade Orçamentária, Fundo de
Investimento e Apoio ao Programa de Desenvolvimento da
Pecuária Leiteira do Estado de Rondônia – FUNDO PROLEITE”.
11 - Mensagem nº 066/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$1.185.215,49, em favor da Unidade Orçamentária
Departamento de Obras e Serviços Públicos – DEOSP”.
12 - Mensagem nº 067/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito

Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$548.638,49, em favor da Unidade Orçamentária Secretaria
de Estado do Desenvolvimento Econômico e Social – SEDES”.
13 - Mensagem nº 068/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro até o montante de
R$1.032.008,93, em favor da Unidade Orçamentária Ministério
Público do Estado de Rondônia – MP”.
14 - Mensagem nº 069/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Emenda Constitucional Estadual que “altera a
redação do § 3º, do artigo 161, da Constituição Estadual,
acrescenta dispositivo às Disposições Constitucionais
Transitórias e dá outras providências”.
15 - Mensagem nº 070/2013 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “autoriza a instituição da Empresa de
Assistência Técnica e Extensão Rural do Estado de Rondônia –
EMATER-RO, fixa objetivos, estabelece regras de administração
e dá outras providências”.
16 – Ofício nº 137/2013 – Tribunal de Contas, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “acrescenta o Art. 78-A a
Lei Complementar nº 154, de 26 de julho de 1996”.
17 – Ofício nº 106/2013 – Tribunal de Justiça, notificando para
prestar esclarecimentos sobre o artigo 38, I, segunda parte
da Lei 1.052 no prazo de 30 dias.
18 – Ofício nº 117/2013 – Tribunal de Justiça, encaminhando
cópia do inteiro teor do acórdão, prolatado nos autos da Ação
Direta de Inconstitucionalidade nº 0009548-46.2012.8.22.0000.
19 – Ofício nº 291/2013 – Ministério Público do Estado,
encaminhando pedido de providência do Movimento em Prol
da Instalação do Município de Extrema.
20 – Ofício nº 328/2013 – Ministério Público do Estado,
encaminhando cópia da decisão nos autos nº 2011001013365,
que trata de análise jurídica de eventual inconstitucionalidade
da Emenda à Constituição Estadual nº 075/2011.
21 – Ofício nº 185/2013 – COTEL, encaminhando resposta de
Indicação Parlamentar nº 1444/2013.
22 – Ofício nº 188/2013 – COTEL, encaminhando resposta de
Indicação Parlamentar nº 1430/2013.
23 – Ofício nº 190/2013 – COTEL, encaminhando resposta de
Indicação Parlamentar nº 1437/2013.
24 – Ofício nº 565/2013 – SEFIN, encaminhando a Avaliação
do Cumprimento das Metas Fiscais do Governo do Estado de
Rondônia, referente ao 3º Quadrimestre de 2012.
25 – Ofício nº 693/2013 – Caixa, informando a celebração do
5º Termo Aditivo ao Contrato de Repasse nº 001/2007/MP/
CAIXA, celebrado entre o Governo do Estado e o Ministério do
Planejamento, Orçamento e Gestão.
26 – Ofício nº 358/2013 – DETRAN, informando a celebração
de Convênio nº 22/2012 com a Prefeitura Municipal de
Corumbiara, pertinente ao Processo Administrativo 4.609/2012.
27 – Ofício nº 001/2013 – Conselho Estadual do Idoso,
encaminhando o calendário de reuniões ordinárias 2013.
28 – Ofício nº 0022/2013, Movimento em Prol da Instalação
Já! Dos Municípios de Extrema de Rondônia e Tarilândia,
requerendo o cumprimento da Lei nº 2264/2010.
29 – CTA-PR/060 – Eletrobrás Distribuição Rondônia, em
resposta ao Requerimento nº294/2013 de autoria do Senhor
Deputado Luiz Cláudio.
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30 – Assembleia Legislativa do Estado de São Paulo
encaminhando cópia da Proposta de Emenda à Constituição do
Estado nº 01 de 2013.
31 – Presidência da República, solicitando providências urgentes
no sentido de solucionar a grave situação em que se encontra
a BR 364, que liga o Estado de Mato Grosso ao Acre e o Estado
de Rondônia ao Centro-Oeste.
32 – Ofício nº 134/2013 – Tribunal de Contas, encaminhando
Relatório de Gestão Fiscal referente ao período de janeiro/
2012 a dezembro/2012.
32 – Requerimentos do Senhor Deputado Marcos Donadon,
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 14 e 19 de
março de 2013.
34 – Requerimento do Senhor Deputado Saulo Moreira,
justificando sua ausência no dia 05 de março de 2013.
35 – Requerimento do Senhor Deputado Neodi, justificando
sua ausência na Sessão do dia 19 de março de 2013.

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) – Obrigado, Senhor
Secretário.

(Às 15 horas e 53 minutos o senhor Presidente
transforma a Sessão Ordinária em Comissão Geral)

O SR. LUIZINHO GOEBEL (Presidente) - Senhoras e
Senhores Parlamentares, neste momento transformo esta
Sessão Ordinária em Comissão Geral conforme o Inciso III, do
artigo 135, do Regimento Interno desta Casa, para recebermos
a Secretária de Estado de Educação, senhora Isabel de Fátima
Luz, que hoje comparece atendendo à convocação formulada
por esta Casa, para prestar esclarecimentos aos parlamentares
em relação aos assuntos constantes no Requerimento aprovado
por esta Casa, pertinente a sua pasta.

Registrar e cumprimentar a senhora Vilma Alves dos
Santos, assessora direta do Governo do Estado, Governador
Confúcio Moura. Cumprimentar também a Secretária de Estado
de Desenvolvimento Ambiental da SEDAM, senhora Nanci Maria
Rodrigues.

Solicito ao Mestre de Cerimônia que faça a composição
da Mesa e o cumprimento das demais autoridades.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônia) – Senhor
Presidente, convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo
Senhor Deputado Hermínio Coelho, Presidente da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor Marco
Antônio de Faria, Chefe da Casa Civil do Governo de Rondônia;
Excelentíssimo Senhor Deputado Maurão de Carvalho, 1º Vice-
Presidente da Assembleia Legislativa; Excelentíssimo senhor
Deputado Lebrão, 1º Secretário da Assembleia Legislativa. Por
determinação de sua Excelência o Senhor Presidente Deputado
Hermínio, solicitamos aos Excelentíssimos Senhores Deputados
estaduais, Zequinha Araújo e Kaká Mendonça para que possam
introduzir a este Plenário a Excelentíssima senhora Isabel de
Fátima Luz, Secretária de Estado da Educação. Continuando a
composição da Mesa, convidamos a Excelentíssima senhora
Deputada Glaucione, 2ª Secretária da Mesa Diretora da

Assembleia e a Excelentíssima senhora Deputada Epifânia
Barbosa, Presidente da Comissão de Educação e Cultura da
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. Os componentes
da Mesa podem sentar-se. Senhor Presidente, queremos ainda
registrar ainda as presenças dos Excelentíssimos Senhores
Deputados. Por determinação da sua Excelência o Senhor
Presidente desta Casa os Excelentíssimos Senhores Deputados
Estaduais e representantes dos demais Poderes, poderão entrar
no Plenário para se sentarem. Logo após Excelentíssimos
Deputados, os Secretários de Estado. Registramos ainda a
presença do Excelentíssimo Deputado Adelino Follador; da
Excelentíssima senhora Deputada Ana da 8; dos Excelentíssimos
Senhores Deputados, Cláudio Carvalho, Flávio Lemos, Jaques
Testoni, Kaká Mendonça, Luiz Cláudio, Luizinho Goebel, Neodi,
Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Zequinha Araújo. Senhor
Presidente, registramos as presenças dos Excelentíssimos
Senhores Secretários de Estado, Marcelo Bessa, Secretário de
Segurança Defesa e Cidadania; Excelentíssima senhora Maria
da Penha de Sousa, Secretária da Paz; Excelentíssimo senhor
Maurício Gualberto, Major da Polícia Militar, Chefe da Casa
Militar; Excelentíssimo Marcos Martins Gomes, Vice-Prefeito
de Cabixi; Excelentíssima senhora Paula Renata, Secretária
Municipal de Turismo e Meio Ambiente de Pimenteiras;
Excelentíssimos Senhores Vereadores Gerson Bastos de
Oliveira, Francisco Vanderlino Nogueira, da Câmara Municipal
de Rolim de Moura; Senhor Edvaldo Soares, Subchefe da Casa
Civil; senhoras e senhores Coordenadores Regionais de
Educação do Estado de Rondônia; Excelentíssimo Senhor
Francisco Sales de Oliveira, Secretário Adjunto da SEDAM;
Excelentíssimo Senhor Pedro Paulo de Carvalho, Secretário
Adjunto de Estado – SEFAZ; Excelentíssimo Vicente Moura,
Ouvidor Geral do Estado de Rondônia; demais integrantes do
Governo do Estado; integrantes do Governo Federal; integrantes
dos municípios; senhoras e senhores. Senhor Presidente, ainda
registramos a presença do Excelentíssimo senhor Jorge Braga;
Secretário de Estado do Planejamento Coordenação Geral –
SEPLAN e do Excelentíssimo Senhor Antônio Carlos Reis,
Secretário Adjunto da SESDEC.

(Às 15 horas e 58 minutos o Senhor Luizinho Goebel
passa a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Esta Comissão
Geral, que já está aberta aqui, eu queria primeiro dizer que o
Requerimento que foi aprovado pelos Deputados, no dia 19 de
março de 2013, convocando a Secretária de Educação, a
professora Isabel de Fátima Luz. Os pontos que estão aqui no
Requerimento, os principais pontos seriam recebimento de
diárias, quando exercia a Diretoria Financeira da SEDUC e
também no cargo de Secretária da Educação. Quais as razões
de tanta dificuldade para atender os parlamentares, verdadeiros
representantes do povo, bem como as demais pessoas que
procuram junto à pasta que dirige; acerca da denúncia do
sumiço de bens da Escola Estadual Alkindar Brasil de Arouca,
no município de Guajará-Mirim, tais como centrais de ares-
condicionados, computadores, carteiras, mesas escolares e,
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ainda, sobre a rede de energia elétrica, que, conforme a
denúncia, não comporta a instalação das referidas centrais,
refeitório em péssimas condições, merenda em péssimas
condições, tentativa de reduzir para apenas um ano os cursos
de técnico de hospedagem e agroecologia, alagação na escola,
rachaduras nas paredes. Até esta data os livros não foram
entregues aos alunos, chegando ao cúmulo das aulas serem
ministradas no pátio, devido o intenso calor e demais assuntos
afetos à pasta da Educação.

Aqui na Assembleia, até pelo próprio Regimento, esse
vidro deveria estar fechado, mas nós, ao longo das audiências,
dos debates, das Sessões, a gente vem abrindo e a intenção
nossa é que um dia tire de vez esse vidro que separa o plenário
das galerias. Mas eu pediria a todos que respeitasse a palavra
de todos, de quem for usar a palavra, vamos respeitar. No final
quem quiser vaiar ou aplaudir, tudo bem, mas vamos respeitar
a palavra de cada um. Eu espero que esse debate, que esta
audiência sirva para que nós diminuamos os problemas que
tem, principalmente na área da educação, e que ela seja
proveitosa. A intenção, pelo menos a intenção minha e eu acho
que da maioria dos Deputados aqui não é fazer mal a ninguém,
nós queremos é que melhore, que corrija alguma coisa que
esteja errado. Pelo menos da minha parte eu tenho dito, as
pessoas falaram bastante, porque eu estou conhecendo a nossa
Secretária de Educação hoje, eu não conhecia a Secretária de
Educação. Mas eu não estou aqui, eu não tenho nada contra a
pessoa de ninguém, eu tenho contra os problemas que tem no
nosso Estado em todas as partes. A intenção nossa aqui é
discutir, debater e procurar melhorar, porque problemas existem
muitos, eu lembro que lá em Guajará-Mirim na Sessão, uma
mocinha de 14 anos, fez um depoimento na Tribuna falando da
situação da escola, que era para ser modelo em Rondônia, e
também eles fizeram uma cobrança, os alunos da escola fizeram
uma cobrança, o próprio Governador, que parece que há um
tempo prometeu, garantiu ar-condicionado e livros para eles e
até agora esses ares-condicionados e esses livros não
chegaram. A intenção da gente aqui é essa, que seja feito um
debate no sentido de procurar melhorar a educação em nosso
Estado, que sabe que existe problema, sim.

Vou abrir, nós vamos começar passando a palavra para
a Secretária Isabel, depois nós vamos abrir para os Deputados
para fazer questionamentos e depois nós vamos abrir para
outras pessoas; professores, alunos que queiram usar a
Tribuna. Porque é importante a gente ouvir o povo que é quem
enfrenta no dia a dia os problemas que tem neste Estado.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, Questão de Ordem?

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

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Eu quero parabenizar Vossa
Excelência por conduzir os trabalhos desta Sessão, e os
Deputados que fizeram a convocação da Secretária, que está
aqui, de pronto, para esclarecer todas as dúvidas que aos nossos
senhores Deputados e Deputadas têm a questionar, baseado

no Requerimento aprovado por unanimidade nesta Casa. Então
eu gostaria que transcorresse da melhor maneira possível,
que a Secretária pudesse, com a maior lisura, com a maior
transparência, passar todas as informações que foram
requeridas através desses Deputados, aprovado pelo
Requerimento, aprovado por unanimidade dos senhores
Deputados. Que a Sessão fosse conduzida da melhor maneira
possível, como Vossa Excelência mencionou aqui, respeitando
a posição de cada um, respeitando a linha de raciocínio de
cada um e que fosse cumprido também o Regimento Interno
da Casa, no seu artigo 135 e no artigo 270. Eu vou ler aqui o
artigo 135: “A Sessão Plenária da Assembleia Legislativa será
transformada em Comissão Geral, sob a direção do Presidente,
para: 1º - debate de Matérias relevantes por proposta conjunta
dos líderes ou Requerimento de 1/3 da totalidade dos membros
da Assembleia. 2º - Discussão de Projeto de Lei de iniciativa
popular, desde que presente o orador que irá defendê-lo”.
Também não é objeto da Matéria. “3º - Comparecimento do
Secretário”, que é o objeto da Matéria. “4º - Ouvir
representantes de instituições públicas e privadas itinerantes,
sobre temas de interesse estadual, regional e municipal”.
“Artigo 1º - No inciso I falarão primeiramente o autor”, que
não é caso, líderes da maioria, no segundo, na hipótese do
inciso II “poderá usar da palavra qualquer signatário do projeto
ou Deputado indicado pelo respectivo autor, por 20 minutos
sem apartes”. Também não é objeto do II. E observando-se,
para o debate, as disposições contidas no inciso I e II do artigo
193 e o I, II e III, que é o caso o III, comparecimento de
Secretário, do artigo 270. Então, o que diz o artigo 270, quando
se refere ao inciso III numa convocação de Secretário? Artigo
270 – “Na Sessão ou reunião a que comparecer o Secretário
de Estado, fará inicialmente uma exposição do objeto do seu
comparecimento, respondendo a seguir a interpelação de
qualquer Deputado”. Após as palavras da Secretária convocada,
qualquer Deputado, artigo 1º - “O Secretário de Estado, durante
a sua exposição ou responder as interpelações, bem como o
Deputado, ao anunciar suas perguntas, não poderão desviar-
se do objeto da convocação. 2º - “O Secretário de Estado
convocado, poderá falar durante uma hora prorrogável uma
vez, por igual prazo, por deliberação do Plenário”. 3º -
Encerrada a exposição do Secretário, poderão ser-lhe
formuladas perguntas esclarecedoras pelos deputados, não
podendo cada um exceder de 10 minutos, resta o autor do
Requerimento que terá o prazo de 15 minutos. O Secretário
terá o mesmo tempo do Deputado para o esclarecimento que
lhe for solicitado. Então, eu gostaria que fosse cumprido o
Regimento, baseado no artigo 135 e 270, dando a prerrogativa
dos senhores Deputados, que isso aqui é uma Sessão, não é
uma Audiência Pública. Eu só gostaria que fosse, que
transcorresse da melhor maneira possível e que a Secretária
possa esclarecer tudo aquilo que os senhores e senhoras
Deputadas têm a indagar, que não tenho dúvidas, da forma
que esta Casa, da forma que os Deputados têm trabalhado
em prol de ajudar, não o governo, mas de votar todos os
Projetos de interesse da população rondoniense, é muito
importante esse esclarecimento. Então, era o que eu tinha.
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O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

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

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Parabenizo o Deputado Kaká,
em pedir o cumprimento do Regimento. Eu, recentemente
cheguei a esta Casa e observo que, algumas vezes, o
Regimento não é cumprido, sobretudo quando chega Projeto
de última hora aqui, que entra na pauta em cinco minutos ou
até durante o percurso da Sessão. Então, o Regimento precisa
ser cumprido, tanto agora como em todas as vezes que
chegarem Projetos, sejam do Legislativo, do Executivo, nesta
Casa. O Regimento é o que dá o norte para esta Casa, de
cumprimento. Os Projetos precisam passar pelas Comissões,
eu tenho falado isso o tempo todo e nós não podemos abrir
mão, Deputado Kaká, o senhor tem toda razão, da prerrogativa
do cumprimento do Regimento. Então, tanto hoje como sempre,
o Regimento desta Casa precisa prevalecer. Algo que eu não
tenho visto, esse cumprimento do Regimento. Por isso deve
ser cumprido hoje o pedido do Deputado Kaká, como deve ser
atendido os meus pedidos, para que tenhamos tempo para
analisar os Projetos que chegam nesta Casa, para não
aprovarmos Projeto errado. Errado, muitas vezes no termo
até da escrita e também errado quando traz prejuízo à
população. Por isso eu peço a V. Ex.ª o cumprimento desse
Regimento hoje e também, sobretudo, no prazo dos Projetos
que chegam a esta Casa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Cláudio,
o problema é que tem muitas pessoas que só cumpri o
Regimento quando lhe convém, quando não convém descumpre.
O artigo 237 fala: “poderá ser incluído, automaticamente, na
Ordem do Dia, de ofício, pelo Presidente, para discussão e
votação imediata, ainda que iniciada a Sessão em que for
apresentada, Proposições que versem matérias de relevante e
inadiável interesse estadual.” É lógico que essas Matéria, a
maioria delas vem assim, é de relevância, muitas vezes, talvez
nem para todo mundo tenha essa relevância toda, mas para
alguns tem. Aí, o que a gente tem que fazer? Essa questão de
Regimento, o importante é fazermos a coisa bem feita, analisar
bem, porque muitas vezes, também não adianta você enrolar
em Comissão muitos dias e chegar no final e terminar do mesmo
jeito. Eu também fiquei, Deputado Kaká, depois daquele Projeto,
no final do ano, que passou por esta Casa, que o governo
mandou no último dia de Sessão, mandou junto com mais uns
cem Projetos, pedindo urgência, e nós votamos aprovando,
Deputado Neodi, 25% de aumento nas taxas do DETRAN, aquilo
ali uma facada que o governo deu nas costas do povo e nós
apoiamos. Por isso, nós temos que ter cuidado mesmo.

Eu vou propor para nós revogarmos esse artigo que
aumenta, porque já aumentaram, Deputado Ribamar, pela UPF,
todos os anos, todos os anos as tarifas, todas essas taxas dos
correios são corrigidas pela UPF que é até acima da inflação.
Aí, eles tiveram, em janeiro, essa correção em todas as taxas

do DETRAN e agora, em março, parece que agora dia 1º, é
hoje que completa noventa dias, que a Lei só pode ser praticado
esse aumento a partir de noventa dias da publicação, parece
que é hoje. Hoje eles estão aplicando mais 25% em tudo, em
tudo, em todo tipo de serviço do DETRAN, Deputado Ribamar.
Eu acho que isso foi um... nós não podemos fazer isso,
Deputado Ribamar, então nós estamos propondo, eu já fiz,
preparei ali um Projeto para nós revogarmos esse Projeto
absurdo que nós aprovamos no final do ano e que não teve
discussão mesmo, Deputado Cláudio. Infelizmente veio como
diz o artigo 237 aqui, era questão de interesse do Estado como
se fosse bom demais para o povo e foi isso aí, um aumento de
25% nas taxas.

Vamos passar a palavra para a Secretária Professora
Isabel, mas eu não vou deixar... a Secretária pode nem
responder, mas se tiver alunos e tiver professores aqui que
queiram falar na Tribuna vão falar. Se a Secretária não quiser
responder problema dela, mas que o professor e o aluno...
porque aqui hoje parece que está uma maravilha, a educação
neste Estado está uma maravilha, não tem problema na
Secretaria de Educação, está uma maravilha. Agora, quando
você vai às escolas, vai na rua ver os professores e os alunos
que estão lá, eles não estão com essa alegria toda e tão
satisfeitos com essa educação do Estado não. Mas aqui, o
ambiente, parece que está uma maravilha, está uma maravilha,
como se a educação deste Estado fosse realmente uma coisa
de primeira. E eu tenho certeza absoluta que não é, porque
não tem nada público de primeira neste Estado. Tem particular,
do povo, mas público mesmo aqui tem muitas coisas feias,
vergonhosas, que envergonham a gente, em hospital, em
escola, em DETRAN, em delegacia, tem muita esculhambação
que sabemos. Eu acho que não adianta, vamos vir devagar, vir
devagar, nós não vamos aceitar... Aqui é como eu falei, não
aceitamos enganação, vamos ser verdadeiros, vamos ser
verdadeiros.

Com a palavra a Secretária Isabel Luz.

A SRA. ISABEL LUZ – Boa tarde a todos. Quero cumprimentar
o Excelentíssimo Senhor Deputado José Hermínio Coelho,
Presidente da Assembleia; o Excelentíssimo Senhor Marco
Antônio de Farias, Chefe da Casa Civil; o Excelentíssimo Senhor
Deputado Maurão de Carvalho, 1º Vice-Presidente; o
Excelentíssimo Senhor Deputado Lebrão, 1º Secretário da
Assembleia; a Excelentíssima Senhora Deputada Glaucione, 2ª
Secretária; a Excelentíssima Senhora Deputada Epifânia
Barbosa, Presidente da Comissão de Educação e Cultura e, em
nome do Presidente, cumprimentar todos os senhores
Deputados e as senhoras Deputadas.

Neste primeiro momento de minha fala, eu gostaria de
contextualizar o sistema educacional de Rondônia. Hoje nós
temos, em Rondônia, 22.979 servidores; temos 418 escolas;
250 mil alunos, 50 mil deles no ensino médio. Temos um
orçamento, em média, de novecentos e trinta e três milhões,
setecentos e setenta e seis mil e todo ele comprometido,
78,79% com a folha de pagamento. Então, para vocês
observarem, do nosso orçamento, quase 80% é comprometido
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com folha, para ver o tamanho da grandeza que é a Secretaria
de Educação. Temos, entre 2011 e 2013, as principais ações
da SEDUC, dentre elas nós tivemos a Gestão Democrática,
tivemos o Sistema de Avaliação Educacional, o SAERO. O SAERO
é um sistema de avaliação interno do Estado. Nós temos outras
avaliações como o Aprova Brasil, como IDEB, mas essas
avaliações são avaliações externas, o SAERO é uma avaliação
interna, uma avaliação do Estado. Temos o nosso referencial
curricular, que nunca teve no Estado de Rondônia, elaborado
por técnicos da SEDUC e professores da rede. Já está disponível
no nosso site, nós não entregamos ele ainda impresso porque
nós estamos ainda com processo licitatório de material gráfico,
mas já está disponível em nosso site. Temos o Projeto Guaporé
de Educação Integral que contempla 12.506 alunos, são 20
escolas no Estado. Essas 20 escolas, nós trabalhamos para
que tudo seja referência no Estado, são escolas referências.
Nós, agora, entregamos notbooks para os professores,
compramos lousa digital, estamos com projeto de reforma,
para este ano, de todas as escolas, vamos reformar para poder
ampliar o espaço físico. Enquanto não se amplia o espaço físico,
nós liberamos para cada diretor um PROAF adicional para que
ele possa locar um local até que esse espaço esteja disponível.
Temos Ensino Médio Inovador, com parceria com o Instituto
UNIBANCO, que atende 5.467 alunos. O Ensino Médio Inovador
atende, hoje, 33 escolas em todo Estado. Temos o Pró-Jovem
Urbano, que é um projeto do Governo Federal, atende 1.127
alunos. Temos parceiros, como a Fundação Roberto Marinho.
A Fundação Roberto Marinho vai fazer um trabalho que é
trabalhar a distorção idade/ano, também um trabalho que nunca
foi feito no Estado. Nós temos um número enorme de alunos
com essa defasagem, mais ou menos 30 mil alunos,
principalmente na região de Porto Velho e Guajará-Mirim. A
Roberto Marinho vai fazer esse trabalho, capacitando
professores para poder acelerar esse aluno. A distorção idade/
série é aquele aluno que tem 15 ou 16 anos e está na 5ª série
junto com aluno de 11 anos. Então, a Fundação Roberto Marinho
vem justamente para isso, para fazer este trabalho. O Instituto
Ayrton Senna também faz com o mesmo objetivo, só que o
Instituto Ayrton Senna vai trabalhar com a distorção idade/ano
do 1º aos 5º anos, a Ayrton Senna do 6º ao ensino médio.
Tivemos também a formação inicial e continuada para 3.285
professores. Temos também o curso técnico que é o PRONATEC,
que é Estado e o governo federal e hoje são atendidos 51.171
alunos do ensino médio. Dentre outras ações, temos o aumento
do PROAF que foi feito em 2011, o PROAF a per capita dele era
de três reais, hoje a per capita foi passado para oito reais,
eram duas parcelas, hoje nós trabalhamos com quatro parcelas.
Então hoje, o diretor de escola tem o recurso para poder
trabalhar, para não deixar a escola com goteira, com vidro
quebrado, com ar-condicionado sem manutenção, com calhas
quebradas, enfim ele tem esse recurso, que ele recebe a cada
três meses, para poder fazer esse trabalho. Além do PROAF,
ele tem alguns recursos federais que é o PDDE, o PROFIP e o
PME. Vocês podem observar, voltando à tela do PROAF, que em
2010 eram repassados para as escolas oito milhões e
novecentos, em média. Hoje, em 2012, o repasse é de vinte e

três milhões, setecentos e quinze mil, então, um aumento bem
considerável para as escolas. Em transporte, em 2010, era
investido cerca de vinte e três milhões; 2011, cerca de trinta e
três milhões; em 2012 cerca de quarenta e dois milhões.
Praticamente dobrou de 2010, se vocês observarem, para
2012; 2013 permanecem os mesmos valores. Investimentos
na área de infraestrutura, no ano de 2011 e 2012, foram
investidos cinquenta milhões de recursos próprios e do FUNDEB.
E além dos recursos próprios e do FUNDEB, nós mandamos,
em 2011, um ‘PROAFÃO’, que foi um PROAF adicional, no valor
de trinta milhões para as escolas. Nós encontramos as escolas
sucateadas, a parte elétrica toda pipocando, enfim, nós não
conseguíamos trabalhar de imediato com esse PROAF que nós
tínhamos, que era uma per capita de três reais. Então o
Governador sugeriu que fosse mandado um PROF extra para
as escolas. Então foi disponibilizado, onde cada diretor pudesse
fazer a manutenção mais generalizada da escola: banheiro,
trocar vidraça, arrumar porta, maçaneta e pintar. Ele fez tudo
com esse dinheiro do PROAFÃO, e esses cinquenta milhões
foram obras que já haviam de 2010, que nós tivemos que
executar e outras reformas que foi dado início no ano de 2011,
2012. Investimento em infraestrutura para 2013, nós temos
vinte milhões de recursos próprios e do FUNDEB; temos setenta
e nove milhões e seiscentos do PIDISE; os Projetos do PIDISE
já estão em andamento. Temos dezenove milhões de convênios
federais, mais especificamente na área de muitas quadras
poliesportivas. Na área de pessoal, nós tivemos alguns
concursos e processos seletivos. No ano de 2010, nós tínhamos
uma defasagem de 1.176 professores. Tivemos um processo
seletivo e passou para 723 o número de vagas não preenchidas.
Num outro processo seletivo que passou para 123 o número
de vagas não preenchidas, de professores. Em 2011 nós
tivemos três convocações. Então nós ficamos com 171 vagas
não preenchidas. Em 2012, nós tivemos quatro convocações.
Ficamos com 415 vagas não preenchidas. Em 2013 nós temos
o concurso em andamento. Ações da SEDUC para garantia de
professores nas escolas. Com esse quadro que eu acabei de
expor para vocês a Secretaria de Educação teve que se
posicionar no sentido de voltar esses professores para sala de
aula. Então nós reduzimos a concessão de cedências e
permutas, procurando colocar o professor em sala de aula;
convocamos todos os professores cedidos a outros órgãos para
retornar a SEDUC e enxugamos o quadro de pessoal lotado
tanto na SEDUC quanto nas CRE’s. Nós buscamos, procuramos
buscar os professores para que nós pudéssemos levar e não
deixássemos faltar professor em sala de aula. Hoje, por
exemplo, eu tenho déficit de 153 professores no Estado, esse
déficit é no Estado inteiro. Em Ji-Paraná, um caso mais crítico,
eu tenho um déficit de quarenta professores. Ações da SEDUC
para a valorização dos professores. Foi implantado, dia 07 de
setembro, o PCCR. O PCCR prevê a promoção do professor, o
pagamento do piso salarial e a nova composição de jornada
de trabalho, apenas de dois terços em sala de aula. Tivemos
também o aumento e criação de novas gratificações. Então,
algumas gratificações que já existiam foram aumentadas e
outras foram criadas também no PCCR. Criamos uma



8 DE ABRIL DE 2013Nº 049 617Pág.8ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

gratificação para professores bilíngues, no valor de
quatrocentos reais. Criação da gratificação de coordenação de
educação para os programas, que são: educação integral,
ensino médio inovador, mais educação e educação profissional,
no valor de duzentos e oitenta reais. O aumento na gratificação
do chefe da educação escolar indígena é um valor de setecentos
e cinquenta reais. Também teve o reposicionamento de todos
os profissionais da educação básica nas suas referências de
progressões, garantidos os mesmos direitos e vantagens, como
se em exercício estivessem, os dirigentes sindicais. Ampliação
de férias de quarenta e cinco dias para todos os profissionais
do magistério, incluindo supervisores e professores fora de
sala de aula, porque antes os supervisores não tinham quarenta
e cinco dias de férias, hoje ele tem quarenta e cinco dias de
férias. Evolução dos salários. Em 2010, um técnico educacional
I, que é só com o ensino fundamental, recebia trezentos e
sessenta e dois reais. Em 2013, ele está recebendo setecentos
e quarenta e seis reais. Então ele foi tendo um aumento
progressivo de 2010 para 2011, de 2011 para 2012 e chegou
nesse valor de setecentos e quarenta e seis reais. O técnico
educacional II, que é aquele técnico que tem ensino médio, o
vencimento básico dele, em 2010, seria de quinhentos e trinta
reais. Em 2013, novecentos e quarenta e oito reais. Então teve
um aumento, também, progressivo nos salários dos técnicos.
Evolução do salário do professor do magistério. Em 2010, eles
recebiam oitocentos e oitenta e nove reais. Em 2013, mil
quatrocentos e cinquenta um reais. Nós estamos pagando o
piso, somos um dos poucos Estados no Brasil que pagamos o
piso salarial, e ainda estamos pagando em 2013, não estamos
pagando o piso ainda atual, que é no valor de mil quinhentos e
sessenta e sete reais, porque a gente está em análise, ainda,
no orçamento, mas vamos pagar sim, e será retroativo a
janeiro. Professor quarenta horas, nível superior, em 2010, ele
recebia mil quatrocentos e trinta e três reais, em 2013, ele
recebe mil novecentos e quatro reais. Então também teve um
aumento progressivo com os professores de nível superior. Na
educação indígena, eu falei sobre as obras, mas foram feitos
outros investimentos na área da educação indígena. Foram
compradas, esse ano, cinco caminhonetes para as
Coordenações, nós compramos oito barcos para as
Coordenações e demos ordem de serviços em construção de
vinte escolas indígenas, e agora estamos, em abril, ontem
mesmo assinei para poder dar abertura no concurso público
exclusivo para os indígenas. Então, na área de indígena estamos
conseguindo cumprir o nosso compromisso.

Feita a minha explanação, eu gostaria de convidar a
todos, o Presidente da Assembleia, o Excelentíssimo Senhor
Hermínio, todos os Deputados, todos os presentes para que
juntos façamos um pacto pela educação de Rondônia. Deu para
observar que o tamanho, a grandeza que é a Secretaria de
Estado da Educação, e que não é fácil de administrar. Não é
fácil para um gestor administrar uma Secretaria desse porte,
desse tamanho, com quase vinte e três mil funcionários, com
a obrigação de deixar aula para alunos, não deixar faltar
professor em sala de aula, cuidar da infraestrutura, como foi
dito aqui agora, da parte de climatização das escolas, que é o

que nós estamos focando agora em 2012 e 2013, já começamos
a entregar  alguns ares-condicionados nas escolas. Então é
uma responsabilidade muito grande, e gostaria de convidar a
todos para que me ajudassem dentro da Secretaria de Ensino
a administrar a educação de Rondônia a fim de que pudéssemos
avançar.

Feito a explanação, vou seguir a pauta que recebi da
convocação. Item 01 da pauta: recebimento de diárias quando
exercia a Diretoria Financeira da SEDUC e também no Cargo
de Secretária de Estado da Educação. Foi feito um relatório
das minhas diárias de 2011 até 2013. Em 2011, é o que está
sendo mais questionado é a questão de quando eu era diretora,
eu viajei, no mês de agosto, dezesseis dias. Não foi, de forma
alguma, como foi contestado, 24 dias no mês, foram 16 dias. E
essas viagens foram num período em que nós estávamos
reestruturando todas as Coordenadorias de Educação. Então,
foram divididas em 04 equipes que saíram pelo interior do
Estado. Nesse mesmo mês, nós também mandamos o
PROAFÃO, que foram aqueles trinta milhões que nós mandamos
para as escolas; também nós dividimos em 04 equipes no
Estado para orientar os diretores com aplicação do recurso,
era um recurso que eles nunca tinham recebido, tinha escola
que recebia seis mil reais, de repente passa a receber cem e
não sabia como utilizar esse recurso. Então nós fomos orientados
pelo jurídico para que nós pudéssemos descer e fizéssemos
reuniões com todos os diretores para orientar em relação à
aplicação do recurso. Como Diretora Financeira, eu poderia
sim estar fazendo isso, porque além de Diretora Financeira,
naquele momento eu era administrativa também, foram 04
equipes. Esses processos de diárias estão todos disponíveis na
SEDUC, todos eles foram prestados contas, foi passado pelo
Tribunal de Contas, estão todos na SEDUC e aberto aos senhores
ou a quem desejar para fiscalizar. O segundo item da pauta:
quais as razões de tanta dificuldade para atender os
Parlamentares, verdadeiros representantes do povo, bem como
as demais pessoas que procuram junto à pasta que dirige. Eu,
sinceramente, achei que ficou muito vago. Eu não me lembro,
em momento algum, de ter destratado nenhum dos senhores,
todos que me procuraram eu atendi. Tenho uma agenda como
todos os senhores também... mas sempre me dispus a atendê-
los e sempre me dispus a atendê-los com os seus pedidos.
Então, assim, esse item aqui, eu realmente gostaria que se de
repente alguém, algum dos senhores se sentiu maltratado por
mim, peço desculpas e estou aqui para me retratar, peço
desculpas porque não me lembro de ter destratado nenhum
dos senhores. Acerca do terceiro item: acerca da denúncia de
sumiço de bens na Escola Estadual Alkindar Brasil Arouca, no
município de Guajará-Mirim, tais como: centrais de ar,
computadores, carteira e mesas escolares, sobre a rede elétrica
da escola, que, conforme denúncia, não comporta instalação
das referidas centrais de ar. O motivo das péssimas condições
de uso do refeitório, o péssimo estado de conservação da
merenda escolar, da tentativa de reduzir para apenas um ano
os cursos técnicos de hospedagem e agroecologia, das
rachaduras nas paredes e alagação da referida escola, os
motivos da não entrega dos livros didáticos aos alunos e das
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ministrações das aulas no pátio da escola. Vou responder. Não
li todos os itens, mas vou responder um a um. Em relação ao
sumiço de bens, a SEDUC, não tinha conhecimento, nós
tínhamos um diretor na escola, tivemos um problema com falta
de gestão por parte desse diretor, ele foi exonerado tem 15
dias. Então, quanto à nova gestão, foi que fomos informados
que não teria esse material lá, mas já abrimos um processo
administrativo. Rede elétrica, nós mandamos o engenheiro na
escola, engenheiro eletricista, ele verificou qual era o problema
da parte elétrica, eram alguns disjuntores que não eram
compatíveis com os cabos, mas já foi trocado, porque nós
disponibilizamos um PROAF extra para esse diretor poder
resolver todas as pendências que ele tivesse na escola.
Condições do refeitório, é ótimo o refeitório de lá, porque a
escola foi inaugurada não tem nem seis meses. O mobiliário é
que não é novo, o mobiliário é um mobiliário usado, mas nós
estamos com um processo licitatório para comprar mobília não
só para essa escola do Alkindar, nós temos que comprar para
lá e para mais 05 escolas, mas já está em processo licitatório.
Rachaduras na parede, é junta de dilatação para segurar a
estrutura e não rachar. Segundo o engenheiro civil, ela é feita
para isso mesmo. Curso técnico de hospedagem agroecologia,
é uma parceria com o SENAC, a SEDUC, escola, dá o prédio
mobiliado e o SENAC dá o curso. Essa mobília também está
junto com a mobília que nós estamos comprando para o
refeitório, fizemos um processo para comprar mobília para toda
a escola, ainda está em fase de licitação, por isso ainda o curso
não deu início. Alagação da escola, o pátio da escola é mais
baixo do que a rua, então, quanto chove, acaba alagando.
Também pedi para o engenheiro civil fosse à escola, ele fez o
orçamento e com esse PROAF adicional que eu pedi para poder
resolver a parte elétrica, ele também vai resolver essa questão
do alagamento. Alunos estudam no pátio por causa do calor:
nós montamos um processo, o ano passado, para compra de
ares-condicionados para 61 escolas no Estado. Nós licitamos e
03 empresas ganharam o processo, duas dessas empresas
entregaram os ares-condicionados, uma empresa, que foi a
empresa que ganhou o maior número de ares-condicionados,
que são de 18 mil btus, ela colocou um preço muito abaixo e
não conseguiu entregar. Nós notificamos a empresa, chamamos
a segunda empresa, a segunda empresa também fez a mesma
coisa, ela colocou um preço muito abaixo e não conseguiu
entregar o ar-condicionado. Eles pediram um realinhamento
de preço para poder entregar, mas como tinha acabado de ser
licitado a PGE indeferiu esse pedido de realinhamento de preço,
sugeriu uma nova licitação. Então nós mandamos para licitação,
o Tribunal de Contas suspendeu a licitação, nós já fizemos os
questionamentos. Então, a gente só está aguardando esse
processo desenrolar porque nós já colocamos para licitação.
Então, a história do ar-condicionado é isso, às vezes a gente,
uma empresa, por exemplo, a empresa entregou, a que ganhou,
03 centrais de ar de 48 mil, uma central de 36 mil e 03 centrais
de 60 mil. A diretora que estava não quis deixar instalar os
ares-condicionados. Eu falei: -‘não, deixa instalar os ares-
condicionados, à medida que for chegando, vai instalando’, essa
outra que está. Para resolver o problema, pelo menos fazer

um paliativo, eu mandei para escola 60 ventiladores. Livros
não foram entregues, não tinham sido entregues, também a
diretora não tinha feito o pedido. Então já foi entregue, na
semana passada mesmo, todos os livros. A diretora está aqui
presente, pode confirmar, e a Coordenadora também, foram
entregues todos os livros.

Falta de merenda: quando a diretora, essa diretora que
estava, ela saiu da escola e levou os cheques para casa dela,
não passou a conta para a diretora atual. Então houve esse
problema, nós abrimos um processo administrativo porque a
diretora que entrou não tinha acesso às contas. Então, nós
abrimos um processo administrativo e liberamos a diretora
para poder usar o recurso do PNAE que estava na conta, no
valor de vinte e um mil. Então nós liberamos para ela usar
porque eu não aceito, gente, falar que não tem merenda na
escola, nós temos recurso do PNAE na escola, é do governo
federal, o dinheiro está na escola. Então o diretor tem que
administrar bem o recurso que vai para escola. E a merenda,
eu acredito que já esteja bem. Eu já conversei com a diretora,
já foi sanado todos esses problemas que dependiam da gestão
e o que dependia da SEDUC também. O quarto assunto, demais
assuntos afetos a pasta da Secretaria de Educação, também
ficou muito subjetivo.

Encerro a minha fala, e ficam os demais assuntos afetos
à pasta da Secretaria de Educação. Eu estou encerrando e
vou me colocar à disposição dos senhores Deputados.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Vamos abrir para
os Deputados que quiserem questionar qualquer questão com
relação à educação, se a senhora não quiser responder, tudo
bem, mas fica aberto aí.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Ah, então está bom.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - A senhora falou
que instalou os 60 ventiladores, quando? Já mandou para
Guajará-Mirim, quando?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Já. Nós mandamos na
semana passada, os ventiladores, Deputado.

A SRA. ANA DA OITO – Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

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

A SRA. ANA DA OITO – Eu gostaria de usar a fala.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu só vou, vou
passar a palavra para todos os Deputados que quiserem usar
a palavra. A senhora Secretária, pode ficar a vontade para
encerrar e depois a senhora, conforme os questionamentos,
a senhora vai respondendo.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Sr. Presidente, Questão de Ordem?
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado
Kaká.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Secretária, eu acho que seria mais
o Presidente abrir a pergunta para os Deputados, para as
senhoras Deputadas que se inscreverem, a Secretária vai
anotando atentamente as perguntas de cada Parlamentar e no
final ele responde de acordo com o que ela tem para responder.
Eu acho que seria muito mais do que ficar...é um
encaminhamento que eu faço.

 O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – A senhora vai
anotando os questionamentos e depois, no final, a senhora
responde.

Eu vou convidar aqui, representando os nossos
professores, principalmente do interior do Estado, o professor
Francisco Xavier,  para que faça uma fala.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, nós estamos
descumprindo o Regimento da Casa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Olhe bem. nós estamos
descumprindo o Regimento da Casa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - No final, se a
Secretária não quiser responder nada que o professor Xavier
colocar, tudo bem, mas que o professor vai ter direito à fala,
vai. E eu peço a todos que garantam a palavra do professor.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Não, tudo bem, Presidente, mas
deixa-me falar uma coisa para V. Ex.ª, eu só quero deixar claro
aqui no artigo 135 e 270 nós estamos rasgando o Regimento
Interno da Assembleia, olha bem...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Nós estamos
discutindo educação, nós não estamos discutindo Regimento
não.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Não, não na verdade o Senhor
está atropelando, o Senhor como Presidente... na verdade a
Secretária vai ficar porque ela veio aqui para esclarecer todas
as dúvidas dos senhores Deputados, eu acho que  o que a
maioria dos Deputados querem é o esclarecimento de dúvida.
Então, Presidente, eu acho o seguinte, eu acho até que é bom
Secretária, a senhora ouvir atentamente, está quebrando, está
rasgando o Regimento Interno da Casa...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Nós não estamos
rasgando nada...

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Está sim, Presidente. Está, está...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está bom, lá na
frente o Senhor vai querer rasgar, aí eu vou falar a mesma
coisa para Vossa Excelência.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, é a prerrogativa, eu
não queria entrar, era isso que eu queria evitar, nada mais
salutar, a convocação da Secretária teve aprovação unânime
da Assembleia, ela está aqui pronta e é dever e obrigação dela
esclarecer  tudo aquilo inerente à pasta dela. Isso é plausível,
ela tem que responder. Essa é a função dela e foi convocada
para isso...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Mas quem conhece
a realidade, ela falou o lado do governo, vamos ouvir o lado
dos trabalhadores...

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Mas na verdade... então da próxima
vez seja pedido uma Audiência Pública, não um Requerimento
para sabatinar, porque com o Requerimento ela é obrigada a
vir, só isso. Só para não inverter a coisa, senão vira bagunça,
eu vou respeitar...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Olha, Deputado
Kaká, aqui é questão de bom senso. É uma vergonha para nós,
aqui está cheio de professores e nós negarmos a palavra ao
professor, é uma vergonha!

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Deixa eu falar, então faça o seguinte,
para não perder o objeto do Requerimento, ouve primeiro os
Deputados, que partiu dos Deputados, ouve primeiro os
Deputados, depois de ouvir os Deputados, ouve quem quiser...

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

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

O SR. VALDIVINO TUCURA - Antes, não vamos, com relação
ao professor, primeiro se ouve os Deputados, se ouve os
questionamentos, depois, ouve o professor.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – O objeto é esse. Ouve os Deputados
primeiro. E aqui ninguém está para fugir de nada, ouve os
Deputados primeiro...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Olha Deputado
Tucura, a questão, Deputado Tucura, é a seguinte, quem mais
conhece o outro lado é o professor. Aí nós Deputados ouvimos
o lado do governo, agora vamos ouvir o lado dos trabalhadores
e no final...

O SR. VALDIVINO TUCURA – Eu concordo Presidente, eu
concordo com a fala do senhor, nós não podemos deixar o
professor ir embora sem falar, mas se o professor tem
conhecimento, os Deputados também têm conhecimento em
algumas situações, e alguns Deputados têm conhecimento.
Após os questionamentos dos Deputados, e aí sim não só o
professor, mas se outro professor, porque aqui não tem, nós
não queremos...
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu queria saber
qual o problema de um cidadão rondoniense, brasileiro,
professor, falar...

O SR. VALDIVINO TUCURA – Não tem Presidente, não tem...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu queria saber
qual é o problema? Eu, por exemplo, não falo mais nada hoje e
deixo o professor falar por mim, porque ele conhece mais a
educação do que nós todos aqui.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Com certeza, mas nós também
Presidente. Questão de Ordem Presidente? Não vamos entrar
nessa linha de embate porl:que se não nós vamos ficar nós
dois a noite inteira aqui. Mas deixe-me falar para Vossa
Excelência, nós vamos fazer o seguinte, se aqui é a Casa do
povo quem manda é o voto, nós podemos ir para o voto. Se o
professor, jamais, é um direito dele e nós temos que respeitar,
é direito de todo cidadão, independente da classe social nós
temos que respeitar, é a nossa obrigação. Agora, o que nós
temos que fazer? Vamos ouvir os Deputados, após ouvir os
Deputados, aí vamos ouvir os professores, com todo o direito
deles, eles têm também.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, Questão de Ordem?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Então eu vou por
em votação.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Não é por em votação não,
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu vou por em
votação para os Deputados.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, só uma Questão de
Ordem?

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

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, primeiro eu queria pedir
o seguinte, se formos para o embate ou cada um puxar ou
fazer discurso, cada um tem um pensamento. Presidente, para
ter o encaminhamento, eu acho que o mais importante é os
deputados saírem daqui com o esclarecimento de tudo. Foi o
que eu falei aqui, se for cumprir o Regimento, olha bem, se for
cumprir o Regimento, os Deputados é quem tem direito a
sabatinar a Secretária em tudo aquilo que eles entenderem.
Esse é o objeto do requerimento, porém como esta Casa é a
Casa do Povo, sempre buscou trazer todas as discussões para
cá, até mesmo em Audiência Pública quando tem uma discussão
que todos falam e é liberado, não tem problema, o professor
vai ter direito de falar o que ele pensa, o que ele expressa,
mesmo ferindo o Regimento. Mas primeiro que fale os
Deputados. É só isso. O que vai alterar?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, Deputado
Kaká...

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Falam os Deputados, ele fala, e a
Secretária tem que deliberar em cima do que é regimental...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Olha, Deputado
Tucura, a questão é o seguinte, Deputados Luizinho, Ribamar,
Cláudio, Neodi, Zequinha, Ana, o professor vai nos ajudar aqui.
Ele conhece mais, ele vive o dia a dia do outro lado. Ele vai dar
mais substância para nós questionarmos �depois. Por isso
que é importante, Deputado Cláudio Carvalho, nós ouvirmos
primeiro o professor, por que nós ouvimos só um lado até
agora, Deputado Tucura. Olhe, em Guajará-Mirim, na Sessão
da semana passada, uma aluna falou da realidade da
educação, principalmente lá em Guajará-Mirim, lá havia vários
professores apoiando  a aluna, vários Deputados, inclusive o
Deputado Kaká Mendonça estava lá e ninguém defendeu o
governo lá. Ficou tudo como verdade o que a menina falou.
Infelizmente aquela garotinha não está aqui hoje, porque a
maioria do que está no Requerimento nós fizemos baseado
em reclamação de professores e alunos.

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

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

O SR. VALDIVINO TUCURA – Presidente, eu não estou
querendo, tipo assim, proteger todos os lados. Nós podemos,
em algumas perguntas de alguns Deputados, algum
questionamento o professor poderá ajudar também. Não é a
questão de Guajará-Mirim, lá foi uma Sessão e aqui é outra
Sessão. Agora, se ninguém defendeu o Governador lá, talvez,
eu mesmo não fui contra, eu entendi o que a menina disse e
entendi muito bem. Eu não sou uma pessoa de ficar criando
situações, Senhor Presidente. Hoje, o que nós temos que fazer,
se os Deputados aceitarem, o Senhor é o Presidente, mas nós
somos Deputados e nós vamos votar, se colocar em votação.
É interessante que o professor fale sim, mas depois de nós
Deputados, porque tem vários Deputados que têm que falar,
tem vários Deputados que, de repente, a fala vai ajudar no
discurso do professor. Agora, o que nós não podemos, os
professores...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Só quem vai tirar
a minha palavra que eu dei, chamando o nosso professor para
a Tribuna, vai ser a maioria dos Deputados. Eu vou colocar em
votação. Se a maioria dos Deputados entenderem que o
professor não fala agora, tudo bem.

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

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

O SR. NEODI – Eu acho que nós precisamos desacelerar um
pouco os ânimos aqui e discutir com mais serenidade porque
nós não estamos aqui para brincadeira, a coisa aqui é coisa
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séria. A Secretária já veio aqui e já fez a explanação, colocou
algumas situações e respondeu algumas perguntas. Eu acho
que nós que criamos leis, Senhor Presidente, nós precisamos
respeitar essas leis, porque a partir do momento que nós
criamos leis e nós não as respeitamos, inclusive o Regimento
desta Casa foi criado pelos deputados, a partir do momento
que nós começamos a rasgar o Regimento aqui e rasgarmos
lá, a Casa perde a credibilidade. Por exemplo, a Secretária ou
qualquer Secretário que seja convocado, se não vir, ele vai
responder por crime de desobediência. Se nós não respeitarmos
também o Regimento da Casa, aqui a Casa está cheia de
Deputados, nós estamos em 19 Deputados, e em todo esse
tipo de convocação fala o Secretario convocado, faz as suas
explanações, depois vem os questionamentos dos Deputados.
Não vi até hoje ser aberto para perguntas do público, porque
quando é feito desta forma em que o público se manifesta,
não é esse tipo de Sessão, é Audiência Pública. Numa Audiência
Pública ouve as partes interessadas. Aqui não é o caso, porque
nós, agindo desta forma, nós estamos dizendo que não temos
competência para fiscalizar, nós não temos competência para
questionar a Secretária, nós não temos competência para
analisar as questões do Estado, principalmente da educação.
E eu não me vejo desta forma, eu não me incluo neste rol. Eu
acho que nós temos competência sim, nós temos o direito e o
dever de fazer o questionamento, as coisas que estão erradas
nós temos que corrigir e apontar onde estão os erros. E a
Secretária e o governo têm o dever e obrigação de corrigir as
falhas que tem. Bom, no meu entendimento, Senhor Presidente,
eu tenho o meu entendimento, que seja feito desta forma. Não
estou aqui tirando o mérito do professor, muito pelo o contrário,
eu tenho um respeito muito grande pelo professor e todos os
Projetos que aportaram nesta Casa aqui, sempre tiveram o
meu apoio em favor da classe dos trabalhadores, principalmente
os professores, e eu não vejo desta forma. Mas eu acho, muitas
vezes, desnecessário a gente armar um circo desta forma. Eu
acho que nós temos que ter...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Se alguém armou
o circo, não fomos nós não...

O SR. NEODI – Sr. Presidente, eu acho que nós precisamos
agir com mais cautela. Eu acho que cada coisa no seu lugar.
Muitas vezes, eu, por exemplo, eu vi muitos Deputados se
queixando aqui que foram mal atendidos pela Secretária. Eu
não fui mal atendido pela Secretária. Alguns foram? Então,
têm o direito de se queixar e colocar à Secretária: ‘Olha,
Secretária, você me atendeu mal e tem que ser feito desta
forma’...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O professor não
vai falar de Deputado não. Vai falar é dos problemas dos
trabalhadores e dos alunos. Eu não estou aqui...

O SR. NEODI – Mas não foi objeto dessa convocação. O objeto
da convocação não foi esse, está fugindo do objeto da

convocação. Então, eu entendo dessa forma, está aqui a minha
opinião, V. Ex.ª tem o direito...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Neodi,
V. Ex.ª e o Deputado Kaká que estão pedindo para respeitar o
Regimento, quantas vezes Vossas Excelências já pediram para
aprovar projeto aqui, ferindo o Regimento e achavamos que
era de interesse e a gente...

O SR. NEODI – Sr. Presidente, Projetos aprovados na Sessão
estão previstos no Regimento Interno...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É questão de
coerência...

O SR. NEODI – Está previsto no Regimento...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Neodi,
o que eu estou requerendo é tenhamos coerência. Qual é o
problema nós ouvirmos o professor? Qual é o problema?

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Questão de Ordem, Presidente.

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

O SR. KAKÁ MENDONÇA - Quando pede aqui para quebrar o
interstício regimental, que está no Regimento, no artigo que V.
Ex.ª falou, quando é alguma coisa, não é para Deputado, é em
prol do povo. É Projeto para votar com rapidez em prol da
população de Rondônia. O que nós não podemos deixar,
Presidente, é que entre num debate de esclarecimentos, de
perguntas, um embate pessoal.  E outra, o professor, é legítimo,
e como cidadão pode ter o pensamento dele, mas o Deputado
é eleito pelo o povo para representar o professor, o agricultor,
qualquer um, quem tem legitimidade somos nós. Então, na
verdade, nós estamos invertendo a coisa. O Deputado Neodi
falou a coisa certa, fazer discurso é fácil, bater é fácil, agora,
vamos ter coerência, vamos ter coerência.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA - Presidente, eu queria aqui
também, que pudéssemos   encaminhar, porque nós já estamos
aqui, já são 17 horas, e eu queria seguir o mesmo
encaminhamento do Deputado Kaká, que pudéssemos, primeiro
ouvir os Deputados, se for necessário colocamos agora, não
tem problema, colocamos em votação, se o professor deve se
manifestar ou não. Eu acho que não tem problema nenhum,
mas primeiro falam os Deputados. Até porque eu tenho um
questionamento que vem dos professores, pediram para eu
fazer. Se eu estou aqui representando e a Sessão tem essa
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legitimidade, então que possamos fazer isso. O professor pode
falar, não tem problema, até porque, nós professores, ficamos
de um lado, às vezes, e nós queremos falar. Então não pode
tolher o professor de se manifestar, mas como a Casa tem
regras, do mesmo jeito que a escola tem, aqui na Assembleia
nós também temos regras, nós temos um Regimento. Portanto
nós vamos cumprir o Regimento, Senhor Presidente, e em
seguida consultamos os colegas, se os demais convidados, se
eles se manifestam ou não, para que mais na frente não haja
contradição com as nossas regras.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Sr. Presidente, Questão de
Ordem?

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

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, põe em votação
para que seja, agora ou depois, o Plenário decide se ele fala
agora ou depois.
O SR. JAQUES TESTONI – Uma Questão de Ordem, Senhor
Presidente?

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

O SR. JAQUES TESTONI – Eu acredito, já que feriu o Regimento,
vamos colocar aqui..

O SR HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Jaques,
nós não ferimos Regimento nenhum. Quantas vezes V. Ex.ª já
me pediu para votar Projetos aqui que fere o Regimento e nós
votamos porque é de interesse do Estado. O professor falar é
de interesse do povo de Rondônia, dos professores, dos
trabalhadores. É de interesse, os trabalhadores que ganham
setecentos reais por mês querem que ele fale. Agora, o puxa-
saco que tem moleza, que mama nas tetas do Estado, é lógico
que não quer que ele fale. Agora, os trabalhadores que ganham
miséria neste Estado querem que ele fale.

O SR. JAQUES TESTONI – Eu peço apreciação, Senhor
Presidente, de todos os Deputados.

O SR. ZEQUINHA ARAUJO – Sr. Presidente, uma Questão de
Ordem?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu vou por em
votação. Pois não, Deputado Zequinha.

O SR. ZEQUINHA ARAUJO – Sr. Presidente, só um pouquinho
pessoal. Senhor Presidente, eu percebo que neste momento
nós estamos num debate democrático. Agora, para que haja
democracia, Senhor Presidente, se o professor defender de
um lado, vai ter que ter alguém defendendo o outro. Já estão
pedindo também e é direito, e com certeza vai ter que ter essa
precedência, professor falando alguém vai falar também pelo
outro lado, senão não é democracia, Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu vou fechar os
vidros se as pessoas não garantirem a fala dos Deputados.
Senão eu peço aos seguranças que fechem os vidros aí. Só
quero que não façam baderna. Aqui na Assembleia, tem que
respeitar os Deputados e os trabalhadores desta Casa, todo
mundo.

Eu vou por em votação. Os Deputados que são favoráveis
ao nosso professor Francisco Xavier, falar agora, se
manifestem, os que forem a favor que ele fale depois fiquem
como estão.

Professor, eu vou tentar depois, quem sabe no final
dessa Sessão, dependendo do que rolar neste debate aqui,
eu vou, de repente a gente propõe uma CPI e você vai ser a
primeira pessoa que nós vamos convidar para falar aqui na
CPI. Você vai ter a oportunidade de falar nesta Tribuna, ainda.

Concedo a palavra a Deputada Ana da Oito, por um
tempo de cinco minutos, sem apartes.

A SRA. ANA DA OITO – Presidente, eu pensei que eu tinha
pelo menos uma hora. Boa tarde a todos. Em nome do
Presidente da Assembleia, cumprimento toda população aqui
presente, os funcionários, muito obrigado por suas presenças.
Em nome de todos os Deputados, cumprimento os
Secretariados.

Eu vim aqui hoje, Senhor Presidente, falar sobre o
sofrimento que passa a população de Guajará-Mirim, Nova
Mamoré e Jacinópolis que faz parte de Nova Mamoré.
Infelizmente, meu povo, é só sobre pressão que as coisas
começam a caminhar. O sofrimento que hoje passa aquela
população, não é só daquela minha região, mas eu estou aqui,
hoje, para defender a minha Escola Alkindar Brasil de Arouca,
da qual fui aluna, lecionei e hoje sou Deputada para
representar o povo daquela região. Eu quero agradecer aqui,
imensamente, a todos os Deputados que estiveram na Sessão
itinerante em Guajará-Mirim, na qual surgiu esta ideia, essa
discussão de solicitar a Secretária. Eu quero lhe cumprimentar,
Secretária, ao Chefe da Casa Civil.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputada Ana,
vamos entrar direto nas perguntas, questionando a Secretária.

A SRA. ANA DA OITO – Então, Presidente, eu quero
agradecer, aqui, ao Daniel. Infelizmente, Secretária, a senhora,
eu não tenho nada contra a senhora, mas a senhora deixou
de atender alguns pedidos da minha região por não me receber,
por receber pessoas que não tem o voto como eu tive para
representar a minha região. Então, a senhora, comigo, falhou.
Falhou com o meu povo também, porque eu agradeço ao
Daniel, que é o Secretário Adjunto, eu agradeço ao Governador
Confúcio Moura que atendeu aos pedidos, e agradeço também
à senhora Rita, que tem a representação da REN. Hoje, Senhor
Presidente, o senhor perguntou se os ventiladores estavam
lá. O Governador enviou uma equipe de engenheiros, eu fui à
Secretaria e pedi e a senhora Secretária se esqueceu de dizer
que eu fiz esse pedido. Eu pedi para que fosse dois engenheiros
lá, fui com o Secretário, o Lúcio Mosquini, para falarmos sobre
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isso e ele me encaminhou para o Daniel e o Daniel,
imediatamente... a senhora não estava lá para me receber. Já
estão lá os ventiladores, já vão ser instalados, nós demos um
prazo, à população de 15 dias para se instalar, mas os ares-
condicionados não se ouve falar até hoje onde eles foram parar.
Porque eu vejo assim: se eu tenho uma gestão, fui eleita pelo
povo, que se tire de lá essa representante que não está fazendo
as coisas conforme deveria fazer dentro da escola, e faz-se
uma nova eleição. Hoje se põe a culpa toda na Diretora passada,
dizendo que ela não fez gestão lá dentro, e cai sobre os ombros
nossos, lá da comunidade, do povo, dos alunos, o sofrimento
que hoje se encontra lá. Então os engenheiros estiveram lá,
eu acompanhei os engenheiros.

Eu quero agradecer ao Governador Confúcio Moura que
enviou os engenheiros para lá, imediatamente, e quero dizer
que as tipologias, é uma pergunta que eu quero fazer para a
senhora. As tipologias vão de encontro às peculiaridades de
cada região, não é certo? Quando é que vai haver uma nova
reforma nessas tipologias? Porque elas não estão atingindo o
objetivo da minha região, nem em Nova Mamoré nem Guajará
ou Buritis. E nós temos uma escola, em Jacinópolis, que quem
fez foi o povo, o Estado não contribuiu com nada para a
construção daquela escola, quem construiu foi o povo.  Precisa-
se de uma Escola. Conversando com o Secretário Lúcio, eu
coloquei oitocentos mil de Emendas para as escolas; duzentos
mil para a escola de Palmeiras, trezentos mil para Jacinópolis
e trezentos mil para a escola de Guajará-Mirim. A senhora é
sabedora, Secretária, que a demanda é tão enorme dentro de
Guajará-Mirim que a Escola Alkindar não comporta mais e tem
aluno fora da sala de aula, devido à logística para chegar até a
irmã Maria Celeste, Tamandaré, outras regionais. Então, precisa
de uma escola urgente em Guajará-Mirim, lá dentro do Jardim
das Esmeraldas. É o maior bairro que nós temos, e precisa de
uma escola. A questão dessas Emendas que vão para lá, vai
se cumprir? Eu pergunto a Secretária, porque eu já fiz o
remanejamento para a SEDUC, é essa a resposta que eu
preciso. Então eu quero agradecer à senhora, agradecer a
todos pela visita e dizer que não tenho nada contra a senhora,
mas eu preciso que a senhora atenda os anseios da população,
que somos nós os representantes legítimos do povo lá dentro.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputada
Ana.

Agora para fazer o questionamento à Secretária o
Deputado Cláudio Carvalho.

O SR. CLAÚDIO CARVALHO – Sr. Presidente, Deputado
Hermínio Coelho, em nome de quem cumprimento os
Deputados da Mesa. Quero cumprimentar a Secretária Isabel,
da Educação; o Chefe da Casa Civil, Doutor Marco Antônio;
cumprimentar todos os Deputados aqui presentes no Plenário;
Secretários, cumprimento todos em nome do Bessa;
cumprimento os professores, em nome do Professor Xavier,
que era para ter iniciado a fala, mas infelizmente foi trocado,
Presidente. Cumprimentar a todos da comunidade e, sobretudo,
da Educação.

Senhor Presidente, é comum falar no meio político que
a educação é a prioridade e é a área que precisa de mais
investimento, tanto que a Constituição prevê os 25%
carimbados. E quando vem para a prática, nós observamos, a
gente vê que nem sempre, nem sempre isso é observado, pelo
menos foi o que eu percebi hoje, aqui. Eu não sou oposição ao
governo, tenho vontade de ajudar o Governo, não conhecia a
Secretária, até porque assumi há 90 dias. Não estou aqui para
dizer o que ela fez de errado, de maneira alguma. Mas o que
precisa ser feito, eu acredito que não é só apresentar os
recursos que entraram, mas é a forma de administrar que nós
precisamos ver, como políticos. E se a informação que eu tive
agora aqui, é que o Departamento de Transporte da Assembleia
saiu aqui fora, numa conferência de veículos oficiais do Estado
e tem sessenta e quatro veículos estacionados nos arredores
da Assembleia. Enquanto nós estamos aqui conversando, esses
veículos poderiam estar trabalhando até na Segurança Pública
para fazer diligência. Então, para uma Secretária vir aqui,
Secretária, eu acho que não precisava trazer esse contingente,
sobretudo com carros oficiais. Eu acho que é um exagero, eu
acho que negar a palavra a um professor nesta Tribuna é um
dos atos mais covardes que nós podemos fazer aqui. Toda
hora, toda hora, nesta Casa aqui, eu cobro o cumprimento do
Regimento, em todas as Sessões, Deputado Kaká. Para
aumentar 25% da taxa do DETRAN, pode furar o Regimento,
mas para ouvir um professor, que ganha mil e poucos reais,
aqui na Tribuna sem dar uma palavra ao lado do microfone, se
ele fosse um mau elemento ele tinha falado de qualquer jeito.
Isso é Casa do Povo? Isso é Casa do Povo, Deputado Adelino?
Nós precisamos ter coerência, e eu procuro, Deputados, na
minha vida, não só como político, que meu discurso não se
diferencie da prática. E negar a palavra a um professor, já na
Tribuna, pra mim foi um ato insensato desta Assembleia, que
hoje eu fiquei envergonhado pela maioria de nós. É claro que
eu entendo que a maioria dos Deputados sabe o que está
fazendo, mas um professor, que ensina o meu filho, os filhos
de cada um aqui, não merecia ter saído desta Tribuna sem a
palavra.  Ele não ia atacar ninguém, tanto que é um bom cidadão
que ficou do lado do microfone e não xingou ninguém. Nós
precisamos rever, não adianta ficar com discurso bonito que
“educação é prioridade” quando o professor ganha o que
apresentou aqui e quando chega na hora de dar uma palavra
para ele, nós negamos, porque quem tem que falar primeiro
são os Deputados.  Eu abriria mão da minha fala, Senhor
Presidente, para poder ouvi-lo, mas eu sei que as cosias vão
continuar.  Eu peço à Secretária para fazer o que puder para
ajudar a educação, nós precisamos fazer, a senhora pede aqui.
Mas outra coisa, aqui ninguém iria xingar a senhora, todo mundo
tem respeito aos professores, e a senhora que é da área, eu
tenho certeza que nenhum deputado iria xingar, nenhum que
está aqui iria xingar a senhora. Mas o que a gente queria e o
que eu gostaria de ter garantido é a palavra de um professor
que não entrou aqui obrigado, ele foi convidado para vir à
Tribuna e depois foi negada a palavra a ele.  Por isso deixo
aqui meu repúdio e peço que essas palavras, que “educação é
prioridade”, que a Assembleia é a Casa do Povo, que isso não
fique só no papel.  Tenho dito, Senhor Presidente.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Cláudio.

Com a palavra o Deputado Maurão de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Quero cumprimentar o
Senhor Presidente Hermínio Coelho, nosso Presidente desta
Casa. Em nome do Presidente, quero cumprimentar todos os
colegas Deputados; em nome da Deputada Glaucione, quero
cumprimentar minhas colegas Deputadas; cumprimentar o
Deputado Lebrão, nosso Secretário; cumprimentar o Dr. Marcos,
Secretário da Casa Civil, neste ato representando o Governo
do Estado, em nome dele, o Dr. Lúcio, Edvaldo Soares, a nossa
Secretária Nanci; em nome desses Secretários eu quero
cumprimentar todos os Secretários, o Dr. Vicente, representando
o Governo do Estado; cumprimentar os professores;
cumprimentar a Secretária de Educação, que neste ato está
sendo convocada para explicar algumas situações, algumas
denúncias que nós recebemos diariamente.  Secretária, nós
somos deputados, estamos aqui para fiscalizá-la e justamente
foi essa a convocação para que nós pudéssemos ouvi-la.  E eu
quero fazer algumas perguntas e depois a senhora pode me
responder e algumas eu até já sei que a senhora não vai me
convencer, até porque eu já perguntei pessoalmente. E hoje eu
pude entender aqui mais alguma coisa que eu ainda não sabia,
que a senhora era curta de memória, que a senhora esquece
que maltrata os professores, que maltrata as pessoas que vão
ao vosso gabinete, que sequer recebe os vereadores do nosso
município. E quando eu ainda fui chamar atenção, Deputado
Hermínio e Dr. Marcos, falei: - Secretária, fiquei envergonhado
quando eu trazia os vereadores de Médici,  o Vereador Joãozinho
está nesse Plenário, o Vereador da CAERD, Joãozinho da CAERD
e o Vereador do PMDB, Dr. Lúcio, do Partido do Governo de
Estado, que eu não faço oposição, eu defendo, eu ajudo o
Governo do Estado. Nesta Casa aqui, eu tenho trabalhado para
que os Projetos sejam votados e tramitados para que o Estado
vá bem.  Deputado Hermínio, eu chamava a atenção da
Secretária há poucos dias, quando entrava no gabinete com
uma Comissão de Vereadores para tratar da Educação do
município de Presidente Médici, e quando os vereadores
sentaram, eles quase não conseguiram sentar porque a
Secretária não tinha paciência, não conseguia ouvir, mandava,
assim: “- Oficializa isso aí, escreve num papel que eu respondo”.
O vereador, angustiado, sai lá do interior, viaja 500 quilômetros,
Deputado Lebrão, para falar com a Secretária de Educação,
quando chega ele não consegue falar, mesmo com a presença
do deputado estadual do lado, porque sem o Deputado ele nem
entrava no gabinete, se o deputado não estivesse junto...  Falei
com a Secretária, assim: - Secretária, não faça isso.  Eu fiquei
envergonhado pela senhora não receber os vereadores,
vereadores do seu partido, do governo do Estado. Ela falou:
Deputado, ela me respondeu... Pois eles falaram para mim,
Deputado, se não fosse, se não fosse você Deputado, nós não
entravamos lá dentro. E eu falei com a Secretária e ela me
respondeu, falou assim: “- Se você não estivesse junto eu não
recebia mesmo, eles falaram a verdade”.

Então isso, Secretária, tem nos entristecido, porque Vossa
Excelência está nesse cargo, está nesse cargo porque foi eleito

o Governador do Estado um homem humilde, simples e que a
senhora conhece, a senhora está sempre do lado dele, porque
eu sei da sua amizade com o Governador do Estado, o carinho
que ele tem, mas ele é humilde. Vossa Excelência deveria se
espelhar por ele e ter educação, poder respeitar a classe de
professores. Os diretores de escolas, aonde eu vou, Dr. Marcos,
eu ouço os professores: “- Não aguento mais essa Secretária
de Educação, essa tem o narigão empinado, anda de salto
alto”. E isso eu tenho falado a Vossa Excelência: - Secretária,
muda, ajuda o Governo, porque o que o Governador tem feito
neste Estado, Vossa Excelência está estragando, está
desfazendo o que o Governo tem feito pela educação.  E tenho
falado para o Governo, tenho falado, Deputado Flávio, para
Vossa Excelência e para os colegas desta Casa, isso eu tenho
visto constantemente.  Quando alguém me pede, Deputado
Adriano Boiadeiro, uma audiência e que eu vou à Secretaria
de Educação eu já penso: Meu Deus! O que eu vou fazer lá?
Mais uma vez vamos ser maltratados.  Desde a primeira vez
que conheci a Secretária, ainda bem Presidente que Vossa
Excelência não conhecia a Secretária de Educação, alguns aqui
nem conheciam. O Deputado Adriano Boiadeiro chegou aqui
tão empolgado, com vontade de trabalhar pelo povo, e foi
logo de cara na Secretaria de Educação, a hora que ele chegou,
chegou triste e falou: “- Deputado Maurão, que decepção. É
assim o atendimento que o Deputado tem na Secretária? Poxa,
a Secretária quase me colocou para fora do gabinete”.  Isso é
um Deputado, meus professores.  Eu sei que vossas senhorias
estão aqui, professores,  que são da Secretaria de Educação,
você pode estar aplaudindo, mas no coração você está
torcendo para que essa Secretária saia dessa Secretaria,
porque não respeita vocês, não respeita a sua classe de
professores.  E eu quero, Secretária, te perguntar, já te
perguntei, e já foi ventilado na mídia deste nosso Estado e
também em Brasília, eu quero que Vossa Excelência explique,
como Diretora Financeira da Secretaria de Educação, quando
a senhora assumiu, que já mandava na Educação, que nem
um Secretário conseguiu fazer nada na Educação, porque
Vossa Excelência é quem mandava lá.  Um dia eu falei, Dr.
Lúcio, com o Dr. Júlio, professor, falei assim: - Professor, eu
pedi para que ele atendesse umas pessoas e ele não conseguia
e começou jogar para Isabel. Eu olhei para o Secretário e
falei: Secretário, por que você não entrega esse seu cargo e
deixa a Secretária Isabel assumir? Porque quem manda é ela
no Financeiro, vocês não mandam nada, aqui nessa Secretaria.
E todo o Secretário que assumiu não conseguiu fazer nada.
Ontem eu tive uma audiência com o Governador por duas horas
e meia, eu Falei: - Governador, não dá mais para aguentar o
desaforo, o tratamento que esta Secretária vem dando aos
professores, aos prefeitos, aos vereadores, a quem nos
procura, não dá mais para aguentar. E ele falou: “- Deputado,
eu tinha tanta esperança, coloquei a Sueli Aragão, uma mulher
experiente, eu pensei que ia ser uma grande Secretária e não
conseguiu fazer um bom trabalho”. Eu falei: - Governador, não
consegue mesmo, porque tem alguém por trás que não deixa
administrar. Secretário tem que mandar. Eu pedi, outro dia,
uma permuta de um servidor, não é coisa ilegal não, Deputado.
Pedir permuta de um servidor, não é ilegal. Eu pedi a permuta
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de uma zeladora, gente, olha que vergonha, uma zeladora
que morava em Cacoal, em Ministro Andreazza, o Deputado
Hermínio conheceu, o pai dela que é professor, e presta serviço
aqui como zeladora, ganha mil e alguma coisa. E uma que
mora aqui e presta serviço em Cacoal, a mulher está quase
perdendo o marido, porque é mulher de um policial, que
também presta serviço em Cacoal, eu pedi uma permuta doutor
Lúcio. E eu quero aqui agradecer ao doutor Lúcio, à Nanci, à
equipe do Governo, o Edivaldo, o Major Gualberto, doutor
Vicente, os Secretários do Governador, porque vocês têm
respeito conosco. Vocês são Secretários verdadeiros e
respeitam a pasta e fazem um grande trabalho. Vejam bem,
eu pedi a permuta Presidente, eu pedi essa permuta, e aí ela
estava no período probatório, de três anos. Mas a pessoa estava
na permuta, ela estava numa permuta, gente, o marido dela
era policial, a lei dá esse direito, o marido dela foi transferido
para Cacoal, e ela estava aqui e foi transferida para lá. Então
era uma permuta, não tinha nenhum prejuízo. E eu conversei
com o Secretário Adjunto, muito educado, um cara educado,
Secretário preparado tecnicamente, e ele falou: “- Deputado,
dá para fazer”. Fiquei feliz, a zeladora ficou feliz, a nossa amiga,
de ser atendida. E nisso, ele falou: “- Até quarta-feira ou quinta-
feira, Deputado, já pego o parecer e já delibero, a Procuradoria
vai dar o parecer, porque aqui a lei dá o direito”. E eu, por
coincidência ou infelicidade, Deputada Ana, encontrei ela num
almoço, num restaurante, e falei: - Secretária, eu vou até
incomodá-la... Mas na boa fé ainda, porque eu vou falar a
verdade, Deputado Hermínio, eu não consigo ter mágoa de
ninguém, não consigo, eu cheguei com aquela humildade aquela
simplicidade, pedi licença e falei: - Secretária, eu fiz um pedido
ao Secretário Adjunto, de uma permuta, e ele autorizou, muito
obrigado Secretária, ele conhece bem da Educação, ele é técnico
e está legal”. A Secretária falou assim: - Você autorizou,
Secretário Daniel? Ele falou que estava legal, estava certo. Ela
disse: “- Pois é, o senhor autorizou, mas quem manda sou eu”.
Bateu no peito, que haja homem que... no peito, lá quem manda
sou eu. Então Secretária, eu senti um desrespeito naquele
momento com o teu Secretário Adjunto. Se fosse eu pedia a
conta na hora, doutor Lúcio, pedia a conta na hora, foi uma
desfeita para o coitado do Secretário. O que eu estou falando
aqui é verdade, pode perguntar para ele. E depois euAu: fiquei
sabendo, professor, que ainda falou assim: - Se você atender
o Deputado em qualquer coisa, eu lhe dou a conta. Isso eu
fiquei sabendo por terceiros depois. Portanto, Secretária, eu
já estou aqui demonstrando a minha insatisfação, eu acho que
a Secretária, eu fui prefeito, sou Deputado há quatro mandatos,
Deputado Lebrão. A pessoa para estar num cargo,
principalmente, da Educação, já que não tem competência,
que tenha, pelo menos, educação. Então eu queria pedir para
a Secretária, que gosta das coisas tão certinhas, como a senhora
me justifica Secretária, depois você pode me responder: como
receber, qual a mágica, a senhora receber no mês de janeiro,
vinte diárias; no mês de fevereiro, dezoito diárias; no mês de
março, vinte e duas diárias; no mês de abril, vinte e quatro
diárias e estar assinando, porque é diretora financeira tem
que estar assinando aqui, Deputado Saulo, todo dia. A
justificativa que eu fiquei sabendo, porque isso já vazou na

mídia, já vazou por aí, a justificativa que eu fiquei sabendo da
Secretária, é que ela estava vistoriando as escolas. Mas eu
não sei da mágica, eu quero que ela me explique essa mágica,
como assinar, no mesmo momento em que eu estou lá no Setor
Financeiro,  eu estou em Ji-Paraná. Ou eu estou, doutor Marcos,
em Ariquemes, ou estou lá por Cacoal, vistoriando, ao mesmo
tempo com diária e assinando. Isso, Secretária, é improbidade
administrativa, e eu requeiro desta Casa uma cópia de toda
essa documentação oficialmente, e vou encaminhar para o
Ministério Público, porque a senhora vai ter que devolver esse
dinheiro, e vai responder por improbidade administrativa, por
estar assinando e recebendo. Eu quero também que depois
Vossa Excelência me explique a viagem que a senhora foi para
a Espanha e os Estados Unidos, vinte e quatro diárias que Vossa
Excelência estava recebendo, depois da denúncia também, a
senhora devolveu, segundo o que ficamos sabendo, na
denúncia, que a empresa que Vossa Excelência estava indo
visitar pagou e custeou toda a despesa. Eu gostaria que no
Requerimento fosse incluído, que a senhora me encaminhasse
cópia e comprovante para esta Casa, destas despesas da sua
viagem, e como a senhora viajou, que dinheiro que a senhora
usou para viajar para os Estados Unidos, em torno de vinte e
quatro diárias. Eu quero requerer que seja encaminhado a
nossa Casa. Também tem uma denúncia de desvio dos
equipamentos, nós estamos também com a documentação:
duzentos televisores, mais um tanto, é uma roubalheira doida,
como o Deputado Hermínio fala, lá nesse almoxarifado. E aí
quando acontece, que está sumindo os equipamentos, o que
acontece? Aí faz uma ocorrência, legaliza, roubaram, alguém
roubou, e tem uma porta só de entrada, e só uma de saída, e
some duzentos televisores. Depois que nós denunciamos,
parece que já apareceram os televisores também. Eu quero
saber se apareceu, e depois nós vamos propor, no final, que a
gente possa vistoriar de perto esse almoxarifado, porque eu
tenho aqui no Plenário, professores que são de cargo de
confiança, Deputada Glaucione, que não quiseram falar aqui
na Tribuna, porque têm medo, mas que ganhou as contas, e
diz que faltou vinte e cinco diárias e foi falar com a Secretária,
e a Secretária falou assim: - Vou mandar embora, porque é
determinação do Governador, você faltou vinte e cinco dias no
serviço e você está demitido. Não quis nem ouvir o funcionário
e mandou embora, e ele tem a documentação, e diz que vai
encaminhar para nós essa documentação, que ele estava
trabalhando, e ele foi mandado embora, porque ele poderia
ver alguma coisa que não interessava ele, isso no almoxarifado
da Secretaria de Educação. Então, Secretária, estas são parte
das minhas perguntas, eu gostaria que a senhora respondesse
e me mandasse por escrito, requerido por esta Casa. Portanto,
eu quero encaminhá-lo, e é engraçado, Presidente, que eu fui
falar com a Secretária, das diárias, logo as primeiras falas que
nós tivemos, ela falou: “- Não, Deputado, eu já prestei contas
no Tribunal de Contas, está tudo certinho”. Eu falei: - Secretária,
a senhora não está falando com quem veio para cá ontem
não, o Tribunal de Contas, depois de um ano, às vezes demora
três, quatro anos para se prestar contas, a senhora dizer que
já prestou contas e está tudo certinho. Vou ver depois
Secretária, essa tua prestação de contas, se está correta. E
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hoje já teve Deputado no Ministério Público, no Ministério
Público, que faz parte do governo, Deputado Flávio, que defende
o governo, como eu defendo o Governo, que faz parte do
governo e falou: - Olha, nós estamos acompanhando, Deputado,
doutor Lúcio, atentamente, e nós vamos investigar todas essas
denúncias. Então é o nosso papel, Presidente, que estamos
fazendo, não estamos querendo atrapalhar o governo,
queremos Deputado Neodi, ajudar o governo, como Vossa
Excelência tem defendido, não foi eleito nesse palanque, mas
tem defendido o governo do Estado para o bem deste Estado,
e é para isso, Deputado Ribamar, que eu estou aqui. Agora, eu
não posso concordar em ver meus amigos professores chegar
aqui e sair maltratado na Secretaria de Educação. Merece o
respeito, Secretária, Vossa Excelência está num cargo que tem
voto, que foi votado, que é o governo do Estado. Então, a
senhora deveria ter, pegar alguma coisa, estar ao lado do
Governo. Quero repetir mais uma vez, o Confúcio, com aquela
humildade, com aquela educação, com aquela simplicidade, se
a senhora estivesse fazendo da mesma forma, tivesse
humildade, a senhora hoje não estaria talvez aqui ouvindo isso
que Vossa Excelência está ouvindo.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Maurão.

Com a palavra a Deputada Epifânia e logo em seguida o
Deputado Flávio.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Boa tarde. Quero cumprimentar
o Presidente, Deputado Hermínio, em nome dele cumprimentar
os demais Deputados desta Casa; em nome do Presidente,
cumprimentar a Secretária da Educação, senhora Isabel;
cumprimentar o Chefe da Casa Civil e, em nome dele,
cumprimentar os demais Secretários de Estado e cumprimentar
todos os trabalhadores em educação, toda a comunidade que
participa desta Sessão, desta Comissão Especial, a imprensa.
Tenho aqui três pontos, vou tentar ser o máximo objetiva nesses
três pontos para passar aqui para a Secretária, mas antes disso,
eu, com todo respeito, com toda admiração que eu tenho pelo
Deputado Cláudio Carvalho, quero ser contrária às suas
palavras, Deputado, porque em momento algum, aqui, nós
exercemos um papel antidemocrático, muito pelo contrário. Eu
acho que nós cumprimos aquilo que o senhor desde o primeiro
dia que  assumiu essa cadeira exige, que é o cumprimento do
Regimento. E nós temos feito isso. Não só hoje, mas em muitos
momentos. E todas às vezes que a gente modifica um pouco
algumas questões debatidas nesta Casa, de encaminhamento,
nós consultamos o Plenário. Então, para mim, seria, eu estaria
acatando aquilo que o senhor falou, quando não é verdade.
Muito pelo contrário, nós poderíamos ter seguido cegamente o
Regimento, mas numa atitude democrática o Presidente colocou
em votação a possibilidade do professor, de uma maneira
legítima também, poder falar. Eu inclusive pedi, compartilhei
com meus colegas professores, eu aqui só cumpro o mandato,
mas eu sou professora, sou funcionária do Estado e também
do município, que nós também não impossibilitássemos a fala
do professor. Porque toda a vida, desde que eu estou na

Educação, há vinte anos, o que nós mais queremos é a
participação. Inclusive tivemos Audiência Pública sobre Gestão
Democrática para garantir a participação. Então, de maneira
alguma eu iria me manifestar contrária à fala do professor
Xavier. Portanto eu quero, inicialmente, fazer esse registro.

Seguindo para a condução da Secretária, dos três
pontos, o que eu quero dizer, Secretária, primeiro são algumas
questões que são de compromisso político e temos que muitas
vezes está além de um documento, além de uma legislação e
eu vou destacar aqui dois pontos, nós temos muitos, mas eu
quero destacar dois pontos que é a questão do Plano de Cargos
e Salários da Educação, que nós dialogamos e eu gostaria
muito que isso fosse cumprido. Um ponto foi a gratificação
dos professores que atuam no sistema prisional, e eu tenho
aqui o Edvaldo Soares, o Adjunto da Casa Civil, como
testemunha, a senhora estava assumindo naquele momento,
assumiu no dia, acho que assumiu no dia da votação do Plano
aqui nesta Casa, que nós solicitamos a inclusão da gratificação
de periculosidade para os agentes, para os professores que
atuam no sistema prisional. São aproximadamente sessenta.
O Edvaldo Soares conversou com o Governador, a pedido do
Governador nós conduzimos aqui a comissão dos professores
que atuam no sistema prisional para que votassemos o Plano
sem a gratificação, mas que esse ano seria concedido. O Helder
também, que trabalha na COTEL lá no governo, nós fechamos
esse acordo, eu já encaminhei o resultado de uma ata do
Fórum da Educação do Sistema Prisional, solicitando ao
Governador a inclusão dessa gratificação de periculosidade e
eu queria pedir, diante de todos, que a senhora pudesse atender
a esse acordo político que foi feito em agosto de 2011 e esses
profissionais, a senhora já foi lá, entregou um ônibus no Ênio
Pinheiro, deve ter vivenciado a situação do que é trabalhar no
presídio, portanto que pudesse garantir esse acordo político.
Outra coisa que eu queria também, que isso está no Plano de
Cargos e Salários, mas eu queria que fosse uma vontade
política da Secretária, é assegurar a elevação de nível dos
profissionais da Educação. Está no Plano, mas está havendo
uma série de problemas com a Procuradoria para assegurar
isso. Então, se a SEDUC, se a Secretária não comprar a briga,
a Procuradoria vai achar, é óbvio, uma questão dentro da
legalidade para não conceder a elevação de nível. Então é
uma questão de vontade política e trabalhar junto para achar
a devida legalidade, para que esse que está dentro do Plano
seja assegurado. O segundo ponto que eu queria tratar
também, é sobre o cumprimento da legislação. Aqui nesta
Casa, vários Projetos foram votados, alguns de iniciativa do
Executivo, outros de iniciativa do Deputado, foram sancionados
e alguns não vêm sendo cumpridos dentro do que está
estabelecido. Eu vou citar dois aqui, de maneira muito breve.
Um, é o Projeto de Lei nº 2.688, e o que eu estou falando não
é novidade, talvez nem para a senhora nem para os que estão
aqui, porque já falei em outros momentos, que é um Projeto
que institui o Programa de Educação Guaporé, de Educação
no Campo, que é o que nós conversamos a semana passada,
nós levamos o pessoal da EFARO lá. Então foi amplamente
discutido a lei, com a participação de vários setores do Estado,
da SEAGRI, da SEDUC, a Comissão da Educação participou
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também, fizemos Audiência Pública, construímos uma lei em
conjunto, regulamentamos a lei em conjunto. E agora, na hora
de colocar em prática, a SEDUC não tem os recursos. Nós
fechamos o acordo na presença do Governador na última
reunião que a senhora esteve também, e nós vamos conceder
a bolsa de cem reais. Mas o que está estabelecido na lei é uma
bolsa de trezentos reais. Então volto a dizer, aquilo que não
tem recurso, não deve ser sancionado. Veta-se ou apresenta
outra proposta. Foi sancionado, as pessoas participaram? Nós
temos que por para funcionar. E eu gostaria que, a partir do
segundo semestre, a gente de fato pudesse colocar essa lei
para funcionar na íntegra, que é trezentos reais por aluno para
atender as escolas Família Agrícola. E o outro Projeto de Lei,
que é de minha autoria, mas vem das bases da Educação, que
houve uma vontade do Governador e ele sancionou, é o Projeto
de Lei nº 2.844, “que autoriza o Poder Executivo a promover
intercâmbios internacionais de cooperação em favorecimento
da cultura e educação e dá outras providências”. É aquele
Projeto que os profissionais da Educação ou quaisquer outros
profissionais do Estado que fazem investimento própria na sua
formação, que não tenha aqui no nosso Estado ou não consegue
vaga aqui e vão estudar em países do Mercosul, que tenha o
seu mestrado, que tenha o seu doutorado, que ele possa ter a
regulamentação desse título e ele tenha a garantia dos direitos
da mesma maneira que ele faz uma faculdade aqui no Brasil.
Então a lei foi criada, ela está sancionada e nós precisamos da
regulamentação. E todas as vezes que a gente faz a reunião,
nós não temos um técnico responsável, não precisa nem ser a
pessoa da Secretária ou do Secretário Adjunto, mas um
representante, um técnico que seja, que esteja autorizado a
colaborar com a regulamentação. Nós já fizemos três reuniões
e o Estado não regulamentou porque não tem a participação
efetiva da SEDUC. Então eu queria pedir, pelo menos essas
duas leis, que possa ter a regulamentação, o cumprimento da
legislação.

O último item que eu vou tratar aqui, é uma questão
política, mas eu vou até compartilhar com V. Ex.ª, como uma
pessoa que já esteve em vários lados, já participou de
movimento sindical, já trabalhei em escolas do Baixo do
Madeira, da Ponta do Abunã, em área urbana, já estive como
Secretária, como vereadora e hoje como deputada, e quando
assumimos um espaço público, temos que saber que nós
lidamos com pessoas. Lidar com pessoas nem sempre é fácil e
a gente tem que exercer o papel político, a gente tem que ter
a paciência, por mais intolerante que, em algum momento,
nós sejamos, nós precisamos saber ouvir, nós precisamos saber
dialogar. E eu tenho desde o dia que foi aprovado o
Requerimento nesta Casa, que eu tenho recebido e-mails, as
pessoas têm postado no facebook, tem alguns aqui, inclusive,
algumas pessoas que estão aqui que até são de confiança,
mas que também compartilham, elas jamais dirão isso, mas
eu posso dizer que muitas vezes Vossa Excelência não trata da
maneira mais humana e dentro da sua atribuição, de uma
maneira política, as pessoas. Isso causa um desgaste, a senhora
falou aqui, pediu desculpas se em algum momento fez, mas
não se lembra de ter feito. Então, esse exercício da lembrança
de em que momento nós fizemos é  importante, porque pedir

desculpas sem lembrarmos do que fizemos, às vezes, perde
um pouco o valor. Eu já fiz isso, eu já pedi desculpas, devo
fazer em outros momentos, mas a gente precisa, eu gostaria
muito que a senhora pudesse exercer, dentro desse espaço
político, essa conduta das relações humanas, que pudesse...
nós estamos na Educação e estamos tratando com gente. Tratar
com gente não é fácil, às vezes, temos que atender até dez
vezes para conseguir achar uma solução. E, às vezes, a gente
não acha. Nós não vamos agradar todo mundo, mas é
importante, principalmente na educação, dialogar. Então eu
deixo aqui essa reflexão. Eu não quero nem que a senhora me
responda, mas é uma reflexão, dentro da sua atribuição. Que
esse diálogo possa acontecer. Eu tenho tudo que a senhora
apresentou aqui, eu acompanhei praticamente tudo. Eu sou da
Educação, eu estou na Comissão de Educação e eu não vou
apenas a atos de inauguração de escola ou de quadra, não. Eu
participo de todas, praticamente de todos para eu poder saber
com o que eu estou lidando para eu poder falar com mais
propriedade. E eu acho que um dos pontos da SEDUC, hoje, é
essa questão do diálogo, principalmente quando a gente discute
esse processo de Gestão Democrática.

Só para finalizar, Presidente, quero agradecer, muitos
dos trabalhadores de educação que estão aqui, que estiveram
na audiência pública em Ji-Paraná, esteve presente o Deputado
Jean Oliveira, esteve presente o Deputado Cláudio Carvalho, o
Deputado Euclides Maciel no início dos trabalhos, onde nós
discutimos das 09 horas da manhã até às 16 horas o Projeto
de Gestão Democrática. E eu acho que ele ficou com a nossa
cara, finalizamos, o Substitutivo já está aqui na Casa, que
possamos agora encaminhar e ele seja aprovado da maneira
que discutimos. Obrigada e desculpe se eu ultrapassei o tempo.

(Às 17 horas e 39 minutos o Senhor Hermínio Coelho
passa a Presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
Deputada Epifânia. Ainda eu gostaria de registrar aqui a
insatisfação do Deputado Cláudio Carvalho, a Deputada Epifânia
também na situação do professor Francisco Xavier, ele que
está aqui, nós vamos ouvi-lo, eu também fiquei triste de não
poder ouvi-lo num primeiro momento até para que a gente
ampliasse o discurso, mas fica aqui a nossa também tristeza
de não ter acontecido, Professor Xavier, mas no final nós vamos
ouvi-lo atentamente e com certeza você está aqui
representando, neste ato, os professores do interior, professor
Xavier. E eu sei que você é bem atualizado e, com certeza, tem
muito o quê falar em nome dos professores.

Com a palavra a Deputada Glaucione.

(Às 17 horas e 40 minutos o Senhor Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Senhor Hermínio coelho)

A SRA. GLAUCIONE – Quero cumprimentar a todos,
cumprimentar o Presidente desta Casa, Deputado Hermínio
Coelho, em nome do Deputado Hermínio, cumprimentar todos
os Deputados; cumprimentar nossos professores, diretores que
estão aqui presentes, realmente garantindo a fala dos
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Deputados, isso mostra o potencial e o entendimento de vocês,
nós temos que realmente discutir os problemas do nosso Estado,
garantindo a fala. Quero cumprimentar a Secretária Isabel e,
em nome dela, cumprimentar todos os Secretários do Estado
que estão aqui presentes participando de um momento, talvez
desgastante, que nenhum de nós gostaria de estar discutindo.
Só que eu não vou fazer perguntas, Secretária, eu só quero
deixar uma reflexão, uma reflexão de quem está conversando
com o Secretariado do governo, uma reflexão de quem está
ouvindo a base. Na semana passada estive na 429, visitando
cidade por cidade, escolas inclusive, e neste momento,
Presidente, tem muitos professores nos assistindo porque o
Estado está voltado para isso, e cada escola que eu passava,
Secretária, infelizmente, os funcionários perguntavam para mim:
- E aí, Deputada, a Secretária cai ou não cai? E eu dizia: –
Vamos esperar pelo Governador, vamos ver o que vai acontecer.
Mas o anseio dos nossos professores, infelizmente, Secretária,
é pela sua queda, infelizmente. Isso é uma realidade que eu
pude presenciar, as redes sociais hoje, infelizmente, virou uma
praga esse negócio, eu tenho recebido e-mails, recebido no
face, recebido mensagem no celular pela insatisfação. E aqui,
eu acho que nós temos que parar de tapar o sol com a peneira,
eu não citarei nomes para não ficar deselegante, mas aqui tem
a maioria do Secretariado do governo que também está
insatisfeito com V.Ex.ª. Essa é a verdade, queiramos ou não
essa é a verdade. Mas, às vezes, Secretária, nós precisamos
tocar na ferida para que a coisa realmente funcione, Deputado
Neodi, essa é a verdade, a insatisfação do atendimento. Ao
contrário do Dr. Lúcio Mosquini, que recebe elogio de todos os
deputados, recebe elogios dos prefeitos, recebe elogios dos
vereadores e de vários secretários como a Secretária Nanci,
como o Secretário Major Gualberto, enfim todos os Secretários
do Estado têm sido parceiros, têm dado um bom atendimento
com o povo do Estado de Rondônia. E aí não vou questionar a
senhora tecnicamente, eu quero deixar só uma reflexão: algo
está errado. E eu não gostaria, neste momento, Secretária, de
estar na sua posição aqui ouvindo esses lamentos. Nós temos
vários diretores e temos aqui do lado de fora da Assembleia 64
veículos do Estado, não precisava ter feito um movimento desse.
Talvez nem precisássemos estar expondo os diretores de nossas
escolas, chamando e fazendo fazer presença aqui no Plenário.
Então, gente, nós temos que ter mais consciência das coisas.
Eu sou parceira do Governador, cada dia mais que eu tenho
caminhado por este Estado, com o Governador, estive com ele
quinta-feira em Costa Marques, o tenho admirado mais pela
educação, pelo carinho, pela simplicidade, pelo homem humilde
que é o Governador. Então isso me faz, a cada dia, estar aqui
na Assembleia, não defendendo o interesse particular do
Confúcio Moura, mas defendendo o nosso Estado de Rondônia.
E a Assembleia, hoje, o Governador tem a maioria dos
Deputados, a maioria para juntos fazermos grandes ações neste
Estado. Então eu deixo aqui essa reflexão, principalmente para
a senhora, porque diz que “quem não erra, que atire a primeira
pedra” e eu não vou atirar a primeira pedra, mas eu estou
colocando uma verdade aqui. E ainda me trouxeram
informações: “- Deputada, nós tivemos a informação de que a
Secretária disse que vai sair do Plenário hoje dando a volta por

cima da Assembleia Legislativa e vai colocar cada um do
interior, no seu devido lugar”. Eu espero que a senhora não
persiga ninguém neste Estado, nenhum servidor, porque eu
também sou professora e sei da dificuldade que é estar em
sala de aula. Então eu peço para a senhora, seja companheira
do Estado de Rondônia, seja companheira do Governador
Confúcio Moura que lhe deu esse espaço, saiba aproveitar.
Porque nenhum de nós somos vitalício no nosso cargo. Eu não
sou vitalícia no meu cargo, a senhora não é no cargo da
senhora. Então nós temos que deixar uma passagem para o
povo lembrar quando foi a Deputada Glaucione, quando foi a
Secretária Isabel era assim, era melhor, e nós temos que deixar
essa imagem, Secretária, e nós estamos juntos aqui na
Assembleia para apoiar não só a senhora, mas para apoiar o
Governador, e temos que melhorar o nosso entendimento com
o povo, porque nós já vivemos num Estado do povo sofrido.
Então ninguém está aqui para estar no bico da botina de
ninguém, não. Nós temos que levantar realmente uma
bandeira, em respeito a senhora, mas quero também que a
senhora respeite o povo e respeite também os funcionários
do nosso Estado. São essas as minhas palavras.

Vou ouvir o Professor, vamos ouvir todos, e aqui ninguém
está querendo tripudiar na Secretária não, de jeito nenhum.
Tenho o maior respeito por ela, o maior respeito por cada
Secretário do Governador. Deixo aqui, as minhas considerações
pelo Governador Confúcio Moura e nós estamos aqui realmente
para ouvir e ver se tudo vai dar certo. É essa a nossa torcida,
que tudo dê certo. São essas as minhas palavras, Presidente.

Muito obrigada.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputada Glaucione. Com a palavra o Deputado Zequinha
Araújo.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Sr. Presidente Hermínio, nobre
Secretária Isabel, Sr. Secretário da Casa Civil, em nome do
Mosquini e do Edvaldo Soares cumprimento os demais
Secretários, funcionários presentes, professores, imprensa.
Senhor Presidente, quero ser breve e quero fazer uma pequena
reflexão inicial dizendo que o que nós estamos fazendo aqui é
buscando o entendimento para que a nossa educação no dia a
dia supere os obstáculos e seja uma educação cada vez mais
forte, cada vez com uma unidade significativa. Dizer também,
senhora Secretária, e parabenizar o Presidente pela sua
maneira e postura, o procedimento de colocar em votação,
porque Deputado Cláudio, ninguém impediu que o professor
falasse, ele foi colocado em votação, com certeza ele teve
oportunidade também de ser, mas o mais importante, Deputado
Cláudio, é que nós respeitamos o Regimento que tanto o senhor
pede que seja respeitado. Dizer, Senhor Presidente, que nesse
patamar de entendimento, sobretudo de compreensão e bem
querer ao nosso Estado de Rondônia, a gente procura fazer
sempre o que é melhor. E o que a população, pelo menos
escolar, alguns também conversaram conosco, os Secretários
também, Presidente, eu entendo que como foi falado também,
Secretária, faltou um pouquinho talvez na senhora, foi um
pouco de habilidade para tratar com essas pessoas, que são
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legítimos representantes, a senhora está lá porque nós a
colocamos. Só eu passei mais de vinte mil votos para o
Governador Confúcio Moura, está aí o Deputado Neodi, estão
aí os companheiros que ajudaram e que a senhora está
representando, defendendo a Secretaria colocada por nós. É
por isso, e não é porque nós queremos ser melhores, mas é
porque nós somos representantes. Nós disputamos uma
eleição, Deputado Tucura, com muita gente, e nós conseguimos
ganhar e estamos aqui. Agora você chegar a um Secretário,
eu chego a uma Secretária, eu não estou dizendo que fui mal
recebido pela senhora não, nunca fui mal recebido pela senhora,
mas é o que os companheiros reclamam por isso que nós
estamos falando. Quando eu chego à Secretaria do Mosquini,
muitas vezes ele vem me receber na porta. Eu chego lá na
Secretaria, eu chego com o Major Gualberto, ele vem me
receber na porta. Então é uma questão de habilidade de saber
receber estes legítimos representantes. No meu entendimento,
o único ponto que eu quero falar é esse, o outro eu não tenho
o que contestar, mas, com certeza, que isso daí fique como
uma reflexão para a senhora, fique como um entendimento
para os nossos companheiros, porque não são só os Deputados
que têm que ser recebidos bem, Deputado Ribamar, mas todos
os professores, todos os vereadores que são representantes,
os diretores de escolas. Então é isso que talvez deixe a desejar.
Por isso, a nossa responsabilidade como representante do povo,
é convidar a Secretária mesmo, para conversar, para esclarecer
de maneira educada, é claro, conversando com a senhora,
simpaticamente, agradecer muitas coisas, porque a senhora
não tem só defeito não, a senhora tem virtudes também, a
senhora também faz muita coisa pelo Estado de Rondônia. A
senhora, um dia desses, estava inaugurando a escola de Nazaré,
que foi pedida há muitos anos e que só agora chegou a escola
de Nazaré. A senhora iniciou a Escola Murilo Braga, que era
um pedido daquela população há muito anos e que agora vai
começar. Então a senhora também tem virtudes e não se pode
negar. A gente tem que falar dos defeitos, mas precisamos
reconhecer as virtudes que a pessoa tem. E é por isso,
Secretária, que nós estamos aqui pedindo para a senhora, e a
senhora humildemente já veio aqui e se retratou. No momento
que a senhora se retrata, a senhora está prestando um
esclarecimento humilde à população que realmente está
reclamando da senhora, e dizendo que a partir de agora o
comportamento será outro. Eu quero  dizer da importância
desse momento educado, crescente para o desenvolvimento
do Estado de Rondônia e dizer o que nós estamos fazendo
aqui, Deputado Hermínio, é apenas querendo melhorar a
condição da educação, querendo melhorar o sistema de
desenvolvimento do nosso Estado, porque nós precisamos e
somos Deputados para isso mesmo. Que realmente nós
tenhamos o reconhecimento do Estado de Rondônia, dos
Secretários e, sobretudo, da sociedade como verdadeiros
representantes. O representante não se omite, ele fala, ele
defende. Mas eu quero parabenizar também a senhora pela
moral, pela sua dedicação de vir aqui, chegar até nós, conversar,
não temer, estar presente, ouvindo. E é dessa maneira que a
gente vence os obstáculos, que realmente, a partir de agora,
possamos ter uma educação diferenciada nesses termos que

falamos e daí para frente possamos dizer que nós estamos
construindo um Estado cada vez mais pujante, cada vez mais
desenvolvido, rumo, sobretudo à solidariedade e a construção
de um Brasil melhor e de um Estado de Rondônia cada vez
mais forte.

Muito obrigado. Parabéns.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Zequinha.

Com a palavra o Deputado Neodi.

O SR. NEODI – Sr. Presidente, Deputado Hermínio,
cumprimento Vossa Excelência, quero saudar nosso Secretário
Chefe da Casa Civil Dr. Marco Antônio, ao mesmo tempo em
que cumprimento a Secretária de Educação Isabel, os demais
Deputados aqui presentes, senhoras Deputadas, Secretários
de Estado aqui presente, senhores e senhoras, professores,
imprensa aqui presente. Esta Casa é uma Casa de debates, de
opiniões diferentes de divergências, mas acima de tudo essa
Casa é onde realmente se discute o destino do Estado e da
população, dos moradores do nosso Estado de Rondônia e nós
não podemos, Deputado Ribamar, nos omitir da nossa
responsabilidade. E quero apenas abrir um parêntese só,
quando o Deputado Cláudio Carvalho colocou aqui sobre a
questão antidemocrática de não deixar o professor falar.
Ninguém questionou de não deixar o professor falar, nós
questionamos apenas o Regimento Interno desta Casa, e do
direito dos Deputados, até porque eu me sinto, como
representante do Professor Xavier, representante do povo do
Estado de Rondônia que me elegeu Deputado Estadual, e para
isso eu tenho as prerrogativas de vir aqui e fazer a defesa da
população, me acho competente, capaz de fazer isso. Eu ouvi
atentamente os discursos de cada um que me antecedeu aqui
na Tribuna desta Casa e ouvi atentamente as palavras de cada
um, o desabafo do Deputado Maurão, que não lhe é peculiar
esse tipo de discurso, Deputado Hermínio. O Deputado Maurão
é um deputado calmo e hoje ele até se exaltou um pouco aqui
demonstrando assim uma coisa muito forte dentro dele em
relação a senhora. Ouvi a Deputada Glaucione, enfim cada
Deputado que falou aqui. Eu entendi, no meu entendimento,
até esse momento dessa reunião de que eu não vi ninguém
dizendo que a gestão da educação está ruim, que está faltando
professores nas salas de aula, que a qualidade do ensino está
ruim, que está péssima, que está tendo deficiência no ensino
público do Estado de Rondônia, gerenciado pela senhora que é
a Secretária e é a responsável pela pasta, juntamente com
toda uma equipe, porque ninguém consegue administrar
sozinho. Então, nesse ponto eu fico feliz porque se a gente não
ouviu essas reclamações é porque realmente a educação está
andando bem. Ouvi as reclamações do atendimento da senhora
em relação às pessoas. Eu sou empresário desde  dezessete,
dezoito anos de idade, sou empresário até hoje, fui prefeito no
meu município, estou no terceiro mandato de Deputado e
entendo Vossa Excelência muitas vezes, até porque não me é
peculiar fazer visitas às Secretarias, muito poucos Secretários
aqui receberam minha visita até agora porque realmente eu
tenho bastante ocupação, além do meu mandato, minhas
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obrigações como cidadão, como empresário e muitas vezes eu
acho que é desnecessário o Deputado ir até uma Secretaria.
De repente você faz o oficio, eu tenho feito dessa forma e
graças a Deus tenho sido atendido, inclusive pela senhora, por
todos os Secretários aqui. E quando eu tive algum problema,
eu vim aqui e disse na Tribuna desta Casa, disse da minha
insatisfação, quando eu me senti mal atendido ou alguma coisa
nesse sentido. Então eu acho que muitas vezes o embate frente
a frente, é deselegante, muitas vezes ofensivo, ele não leva à
solução dos problemas. Eu acho que a gente só consegue
resolver os problemas no diálogo, na conversa, porque eu acho
que tudo na vida da gente, Secretária, é um aprendizado. Eu
lhe conheci, a senhora já era Secretária, inclusive tive simpatia
pela forma que a senhora me atendeu, tem atendido sempre
os meus assessores e hoje ficou claro um defeito que a senhora
tem em relação às outras pessoas. Eu não posso dizer isso
porque eu nunca fui maltratado e nem deixei de ser atendido
pela senhora, mas ouvi aqui algumas reclamações de alguns
parlamentares, de alguns Deputados, algumas pessoas da forma
de atender. Então, tudo na vida é um aprendizado. E a gente,
eu pelo menos me posiciono na minha vida, dessa forma.
Quando alguém, uma pessoa diz que eu estou errado, mas
dois, três, quatro, cinco, eu tento fazer uma reflexão sobre
aquilo e tentar não errar mais daquela forma. Ouvi a Deputada
Epifânia colocando aqui também, e eu acho que é dessa forma
que a gente melhora, e busca entender o porquê agimos dessa
ou daquela forma. Eu entendo que muitas vezes a senhora
está lá até o pescoço de trabalho para poder resolver, muitas
vezes é um assunto que resolve com ofício, com uma palavra,
de repente tem que parar todo aquele trabalho que está fazendo,
porque eu sei que não é fácil administrar uma pasta com mais
de 22 mil funcionários, com toda a estrutura, Deputado Cláudio,
que tem a Educação do Estado, não é fácil. Fazer funcionar
tudo isso não é fácil. Outra coisa, pensar que a senhora ou
qualquer ser humano é capaz de agradar 100%, pode esquecer,
pode esquecer. Quem conseguir 50%, 60% já fez demais, já
fez demais, porque sempre vai ter alguém insatisfeito. Agora,
sempre é importante ter o bom senso, ter o entendimento,
buscar realmente o diálogo para isso. Como eu disse, eu
entendo por conta do trabalho, que eu sempre fui da área
executiva, estou parlamentar nos últimos tempos, eu nunca fui
vereador, vim direto de prefeito para deputado, mas eu fui
executivo e eu atendia todo mundo. Às vezes eu abria até 09
horas da manhã, eu chagava às 07 horas, até às 09 horas,
todo mundo do interior vinha para ser atendido, eu conversava
com todo mundo na mesma sala, que normalmente o problema
de um é o problema do outro, é o problema na estrada, é o
problema de um bueiro, é um problema de uma situação ou
outra e eu atendia todo mundo. Na época, no meu município
não tinha Defensoria Pública, Senhor Presidente, não tinha
Promotoria também, então, até os problemas familiares vinham
para o prefeito resolver e não era fácil. E aí tinha dia que eu
não dava conta de resolver todos os problemas, mas sempre
buscando pelo menos mostrar um sorriso e falar: gente, eu
estou aqui atarefado, vamos ser rápidos, vamos ser objetivos,
de repente acaba resolvendo, acaba tendo uma facilidade a
mais de ter esse entendimento, esse diálogo. Então, eu quero

dizer à senhora que nós estamos nesta Casa aqui, num
mandato do Governador Confúcio Moura, não fui eleito no
palanque do Governador Confúcio Moura, mas eu fui eleito
deputado estadual e eu tenho responsabilidade muito grande
com o meu Estado. O povo que me elegeu, não me elegeu
para me ver brigando com o Governador, me ver brigando
aqui com os meus colegas e eu procuro não fazer isso. Eu
procuro, quando eu tenho alguma coisa que não me agrada,
procuro o diálogo, conversar e tentar resolver da melhor forma
possível.

A senhora foi questionada também na questão da diária.
Eu espero que a senhora consiga provar o que aconteceu, se
tem algum equívoco, o que aconteceu nessa questão das
diárias. A questão dos computadores, dos televisores que
sumiram lá da Guajará-Mirim, eu ouvi a senhora dizendo, aqui
na sua fala inicial, que tinha um diretor e que quando a senhora
tomou conhecimento, a senhora tomou as providências e
chegou nas minhas mãos um documento hoje demonstrando
esse fato, que quando a senhora tomou conhecimento, a
senhora tomou as providências e muitas vezes acontece isso.
Tem um departamento que a senhora, como Secretária, não
pode estar em todos os lugares ao mesmo tempo. E se um
diretor está agindo, fazendo uma coisa errada, a senhora não
pode ser responsabilizada por esse diretor. Agora, a senhora
tem a responsabilidade de apurar e responsabilizar quem
realmente cometeu esse erro. E se a senhora fez isso, chegou
até as minhas mãos hoje, eu fiquei satisfeito pela forma como
a senhora agiu; foi lá, denunciou, pediu apuração e com certeza
vai ser apurado até as últimas consequências e quem cometeu
o erro vai pagar por isso. Então, eu só deixo essa recomendação
à senhora, procure buscar, nesse quesito o atendimento, muitas
vezes a tolerância, que na política é complicado, até porque
sabemos da dificuldade que a senhora tem lá para poder
administrar essa pasta, mas tire um tempinho e atenda, muitas
vezes, um vereador, atenda um deputado, atenda aquela
pessoa, o servidor que está lá, porque isso com certeza, vai
melhorar a sua imagem ainda mais e pelo trabalho, pelo que
eu vi aqui por esta Casa, um trabalho que está muito bom.

Muito Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Neodi.

Com a palavra agora o nosso Líder, o nosso Deputado
Kaká Mendonça.

É o último Deputado inscrito.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – S.r Presidente, quero
cumprimentar aqui os senhores Deputados, senhoras
Deputadas em nome da Deputada Glaucione; cumprimentar
aqui o nosso chefe da Casa Civil, Dr. Marco Antônio, em seu
nome cumprimentar todos os Secretários de Estado aqui hoje
participando dessa Sessão; cumprimentar aqui a Secretária
de Estado da Educação, Professora Isabel, convocada para
prestar esclarecimentos; cumprimentar a todos os servidores
da Educação do Estado de Rondônia, minhas senhoras, meus
senhores. Dizer, Senhor Presidente, que o Parlamento é isso,
aqui quando se fala que é a Casa do Povo e verdadeiramente
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o Parlamento é a Casa do Povo, representado pelos senhores
Deputados, e aqui o povo é representado, aqui o povo é
representado através do servidor público, a exemplo da
Deputada Epifânia, que é professora como muitos aqui. O povo
aqui é representado Deputado Adriano Boiadeiro, como V. Ex.ª
que é lá no interior do Estado e mexe com boi. O povo aqui
Deputado Jaques, é representado por V. Ex.ª, como o Deputado
Neodi, como um grande empresário, empreendedor no Estado
de Rondônia; como o Dr. Ribamar e assim sucessivamente. É
uma Casa que tem a representatividade, Deputado Adelino,
dos interesses e com homologação, através do voto do cidadão
rondoniense. E hoje estamos aqui para quê? Para discutir, para
cumprir um Regimento que esta Casa tem, para cumprir uma
aprovação unânime de convocar a Secretária de Estado da
Educação para prestar esclarecimento para quem? Para quem
representa de fato e de direito quase um milhão e meio de
rondonienses, Deputada Glaucione, Deputado Tucura. E é isso
aqui. Houve o questionamento, o pensamento e a posição de
cada Parlamentar, a Secretária, ao final, vai responder aquilo
que ela entende que tem que dar explicação, porque aqui
ninguém está acima de ninguém e ninguém está acima da Lei.
Quando no começo teve a divergência, e o Parlamento é isso,
é assim no Congresso Nacional, é assim na Câmara de
Vereadores e a democracia dá o direito, Presidente, de que a
maioria seja absoluta e mesmo entendendo, mesmo
entendendo que ferindo o Regimento Interno da Casa, todos
os Deputados deram o consentimento de, após ser cumprindo
o Regimento, ouvirem a Secretária e os senhores Deputados,
de ouvir também o professor. Tem democracia mais justa do
que essa? E aí eu vejo o meu Presidente, às vezes exaltado,
com a vontade e a determinação, Presidente, que V. Ex.ª tem
de ajudar e eu tenho falado isso e quero falar de público aqui,
que nesta Casa nunca teve um Presidente com a prerrogativa
de Presidente, o Deputado Neodi já passou por aqui, eu já
passei por aqui, Deputado Jean, de deliberar todas as Matérias,
não de interesse do governo, não de interesse do deputado,
mas todas as Matérias de interesse do povo de Rondônia, o
Presidente tem colocado para a Casa deliberar. Isso mostra o
comprometimento e quando eu vejo o Presidente falar que o
Regimento desta Casa, às vezes, em outras situações, não é
visto ou não é lembrado, eu quero dizer que a grandeza que V.
Ex.ª tem quando atende, quando atende um Requerimento de
um deputado, o senhor está amparado no artigo 237, como V.
Ex.ª falou: “Poderá ser incluída, automaticamente, na Ordem
do Dia, de ofício pelo Presidente, para discussão e votação
imediata, ainda que iniciada a Sessão em que for apresentada,
proposição que verse Matéria de relevante e inadiável interesse
estadual”. Que é interesse de quem? Do povo de Rondônia.
Essa prerrogativa o senhor nunca poderá perdê-la, porque o
Regimento ampara e usando essa prerrogativa, senhor tem
beneficiado milhares de trabalhadores em Rondônia, colocando
aqui para esse Plenário deliberar. É uma prerrogativa
institucional que o senhor tem. Então, eu tenho que agradecer,
porque o senhor e os Deputados aqui têm ajudado, não a cada
Secretário que se faz presente aqui, têm ajudado, não ao
Governador Dr. Confúcio Moura, têm ajudado o povo de
Rondônia, tramitando todos os Projetos que é de interesse da

maioria do Estado. E é isso que nós queremos, é isso que nós
almejamos.

Eu fico feliz aqui de ver que no debate, Secretária, a
maioria do sentimento, e todo Deputado tem que ser respeitado
por isso, é de pessoalidade na questão do trato que todos nós
temos que rever isso. A senhora teve a humildade de pedir
desculpas, é uma oportunidade que tem para poder tirar desta
Sessão um aprendizado para que não cometa mais esses erros,
como citados por alguns deputados. Mas me deixa feliz,
Deputado Neodi, que todos os senhores Deputados que
passaram por aqui e enalteceram a humildade, a determinação
e o estilo único do Governador do Estado de Rondônia, o Dr.
Confúcio Moura, isso aqui ficou no discurso de cada Parlamentar,
de cada um, do Deputado Maurão com aquele sentimento dele,
como disse o Deputado Neodi: eu conheço o Maurão desde
quando chegou aqui, há quinze anos, falando com aquela, né?
O ser humano é assim, como diz o Governador, o ser humano
tem sentimento, tem pele, tem osso, tem coração e todo mundo
gosta de um carinho, todo mundo gosta de um tratamento que
seja importante. Então eu quero para finalizar Presidente, dizer
que quem sai fortalecido é o Parlamento, quem saí fortalecido
é o Estado de Rondônia. Que nós tiremos desta convocação da
Secretária o que nós, o que eu Deputado Kaká, o que cada
Deputado e cada cidadão de Rondônia quer; uma educação
forte, uma educação pujante que ao invés de estar discutindo
num momento como este aqui que é importante também para
a democracia e para procurarmos corrigir nossos erros,
procurar o caminho de melhorar a cada dia o engrandecimento
e o fortalecimento de cada um na sua parte e na missão de
cada um de honrar a pasta que exerce, que por determinação
do Governador cada um tem a missão e o compromisso de
fazer o melhor por todos os rondonienses. Então parabéns a
Assembleia Legislativa, que dessa Sessão saia todos os
esclarecimentos possíveis. Nada pessoal contra o professor
Xavier, mas na questão regimental, porque para nós não altera
nada, e o professor vai falar o que ele sente como disse aqui o
Deputado Cláudio, uma pessoas para chegar a ter um título de
professor ele tem um preparo diferenciado de qualquer um,
porque ele tem a missão de educar, ele tem o dom de educar
e quem tem o dom de educar com certeza deve ter educação
no coração. Que Deus abençoe a todos e que a educação em
Rondônia saia vitoriosa na tarde desta terça-feira.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Dr. Ribamar, eu só
estou colocando, eu tenho criticado muito o Governo Confúcio,
porque ele tem errado muito, mas ele acertou com o líder
agora, o homem está cada vez mais liso, está ensaboado.
Com a palavra o nosso Deputado Tucura.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Sr. Presidentes, Srs. Deputados,
povo que nos prestigia aqui hoje, a todos vocês, aos Secretários
do Estado de Rondônia, nossos companheiros, Secretária, que
aqui se encontram neste momento é uma satisfação de está
aqui hoje defendendo o Estado de Rondônia, juntamente com
o Secretário e o povo do nosso Estado. Ao nosso companheiro
professor Xavier, é da minha região, é uma pessoa que eu
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conheço há muitos anos e tem um conhecimento muito grande
na área da educação é interessante que o professor venha
falar, mas que algum outro professor também se inscreva
Presidente, e venha falar também. Porque é importante para
que nós através da fala de um ou dois, ou três possamos
entender melhor o que realmente a pessoa está querendo dizer.
E eu Presidente, não poderia ser injusto, uma coisa que eu não
consigo ser é falso e injusto, eu sou correto. Hoje no Governo
Confúcio Moura... eu não tenho problema com nenhum dos
Secretários, todas as vezes que eu fui na Secretaria, fui lá na
Nanci várias vezes, fui com o Edvaldo, fui com todos, fui com a
Secretária também da Educação, enfim, todos os Secretários
do Estado de Rondônia. Todos eles me atenderam bem porque
eu não fui fazer pedido individual para o Deputado Tucura,
simplesmente fui fazer um pedido que o Secretário tem
condições de atender. Porque todos nós somos limitados, seja
Deputado, seja Secretário, seja Governo do Estado. O pessoal
reclama do Governo Confúcio Moura: - Ah está tudo errado.
Não! Tem muitas coisas dando certo, o Governo está começando
e já deu certo. E eu não posso ser desonesto com a Secretária,
com nenhum dos Secretários porque a minha região está bem
atendida, as pessoas estão falando bem para mim. Existem
pessoas que nada serve para ele, se eu pegar ele e levar para
a minha casa dar a melhor comida e dar minha cama para ele
dormir, no outro dia ele sai reclamando. Ele diz que a minha
cama está dura, alguma coisa. Por isso Secretária, governa,
mas na lei minha filha, porque quem vai responder é você e
Confúcio Moura. Tem pedido, eu recebo vários pedidos por
dia, todo tipo de pedido, 98% dos pedidos é para o próprio
umbigo, é pessoal. E nós, eu não fui eleito, Confúcio Moura
não foi eleito com um único voto, mas sim com o voto do povo
de Rondônia. E nós temos que pensar, nós temos que governar
na coletividade e não no individual e nós não vamos chegar a
lugar nenhum... O problema é que o nosso país encontra o tal
do jeitinho, esse jeitinho tem acabado com o nosso país e está
acabando com os nossos Estados e os nossos municípios. É o
jeitinho, é o jeitinho lá nos médicos, é o jeitinho no bombeiro,
é o jeitinho para todo lado. O que me envergonha é de assistir
em nível Nacional, um médico, que eu achava que eram as
pessoas... tem médicos bons, tem médicos que merecem o
nosso carinho, merecem o nosso respeito, mas o médico fazer
dedo de silicone para colocar para apontar o ponto? - Poxa! ai
é muito fácil, só tem bandido dentro da política, é só político
que é bandido, fala mal de todo o jeito. Mas gente, tem pessoas
boas em todos os lugares e tem pessoas maldosas, pessoas
que pensam que o quanto pior melhor.

Quero deixar bem claro a vocês, Secretários de Estado
de Rondônia, eu tenho um carinho especial por vocês, porque
vocês atendem o povo de Rondônia, os pedidos, não pedido do
Deputado Tucura, mas do povo de Rondônia. Eu sei da dificuldade
que é administrar a maior pasta do Estado que é a SEDUC.
Hoje eu acho que a pasta que tem mais servidores, me parece
que são mais de vinte mil, vinte e três mil servidores. Você
imagina Jaques, eu que sou empresário, você também é, a
dificuldade que temos para administrar meia dúzia de
funcionários, e administrar vinte e três mil? claro que algum
vai ficar mal satisfeito, isso é normal, mas só que a Secretária

veio aqui com toda a humildade e explicou a situação e nós
como fiscais do povo, nós temos que observar, ouvir os dois
lados, não colocar só um numa cruz e os outros jogar pedra.
Não, nós temos que ser coerentes, Secretária. Leve um abraço
ao Governo Confúcio Moura e dizer do carinho que eu tenho
pelo Governador Confúcio pelo jeito que ele está governando
Rondônia.

A nossa região foi contemplada com duas escolas que
vão ser reformadas, duas escolas muito boa.

Abraço ao nosso amigo Lúcio Mosquini, que não tem
um momento que eu ligo, que o Lúcio não atenda a gente, que
é atender as nossas estradas, Edvaldo Soares, para nós e
nossos amigos para escoar a safra, escoar toda a produção.
Por isso quero aqui deixar um abraço a todos vocês, e dizer
Tucura não é puxa saco, mas eu sou correto com as pessoas
que são corretas.

Um abraço.

O SR. HERMINIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Tucura.

Com palavra o Deputado Ribamar Araújo.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Sr. Hermínio,
Presidente da Casa e dos trabalhos; Excelentíssimo Sr. Marco
Antônio; Chefe da Casa Civil, representando neste ato o
Governador Confúcio Moura; Excelentíssima Senhora Isabel
Luz, Secretária de Educação e convocada neste momento para
as suas respostas. Demais Membros da Mesa, Nobres Pares,
Secretários de um modo geral, em nome do Dr. Valdemar
cumprimento todos os Secretários de Estados aqui presentes,
professores, todos que fazem a educação. Minhas senhoras,
meus senhores, imprensa, funcionários da Casa. É muito
importante Senhor Presidente, e desde que assumir o mandato
de Deputado, que nas reuniões internas desta Casa, desde
muito eu sempre pedi que os Deputados tivessem o máximo
de equilíbrio, o máximo de bom senso para muitas vezes não
extrapolarem nas suas competências ou não causarem
intromissão no executivo como alguns aqui em determinado
momento quiseram fazer.

A convocação da Secretaria Isabel Luz, é uma
prerrogativa desta Casa, ela atendeu o requerimento e aqui
está presente e se não tivesse responderia por crime de
responsabilidade, mas atendendo  o requerimento não é nunca
de bom alvitre que ela esteja submetida à berlinda ou
submetida execração popular, porque assim sendo meus
amigos e pela fala de alguns aqui que eu ouvi transparece
para a sociedade aquilo que eu sempre me preocupei em nunca
fazer, eu sempre me preocupei em passar para a sociedade
que os interesses pessoais de Deputados ou de representantes
do povo, sejam ele qual for não prevaleça sobre os interesses
republicanos, não prevaleça sobre os interesses do povo, e vir
aqui nesta Casa discutir educação não é a mesma coisa de
causar constrangimento a Secretária que de maneira
republicana compareceu a esta Sessão para resposta. Da
mesma forma Senhor Presidente, eu acredito que apesar de
não ter sido uma coisa tão elegante a discussão que a
população foi submetida no dia de hoje não precisava daquele...
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porque na hora que nós tivermos cumprindo rigorosamente o
estatuto, o regimento desta Casa muitas coisas de
constrangimento deixa de existir, mas a tempo o nobre Deputado
Kaká, líder do Governo nesta Casa foi atento e nós evitamos
que a população muitas vezes que não toma partido de um
lado ou do outro, mas vem aqui para defender os interesses
mais republicanos saia desta Casa sabendo que aqui impera a
democracia. Porque no momento em que Vossa Excelência de
maneira elegante colocou em votação e nós votamos que
somente a Secretária como estava na convocação, deveria vir
responder somente o que os Deputados tinham para interpelar,
não cabia a mais ninguém neste tipo de evento fazer
interpelação. Mas não podemos de maneira nenhuma, Senhor
Presidente, poderíamos até no gesto de elegância atendendo
os professores. Dizer Secretária que a senhora já respondeu o
que estava na convocação, a partir deste momento a senhora
está liberada, a senhora pode ir e nós poderíamos convocar a
população, sejam os professores ou não professores para se
manifestar nesta Tribuna até para que nós pudéssemos no
momento futuro Secretária, poder levar à senhora aquelas
sugestões que venham ao encontro aos anseios da nossa
população. Eu acredito que isso sim, meus amigos, é o que
deveria ter acontecido aqui nesta Casa, isso sim, meus amigos,
era o que deveria ter prevalecido aqui nesta Casa. Mas professor,
o senhor tem toda a liberdade de depois desta Sessão procurar
qualquer gabinete de qualquer Deputado, e nós podemos até
não resolver os problemas, porque não está na nossa mão a
questão de resolver os problemas, mas é obrigação nossa ouvir
toda a sociedade, seja professor ou não e apresentar sem
interferência no executivo as sugestões que possam vim no
sentido de melhorar as condições da nossa educação.
Secretária, eu só posso desejar à senhora e ao Governador
Confúcio, esse é o verdadeiro responsável pela condução do
executivo e do Estado. Eu não posso de maneira nenhuma
acreditar, como não posso conceber que o governador mantenha
nos seus quadros um Secretário que está indo de encontro,
não ao encontro, mas de encontro aos anseios populares e
tenho certeza Secretária, eu nunca fui pessoalmente, na sua
Secretaria, mas eu tenho o maior cuidado quando eu vou a
qualquer Secretaria de acima de tudo manter a humildade,
nunca me achando superior por ser Deputado a quem quer
que seja, é tanto que quando chego às Secretarias e tem
pessoas esperando na recepção eu peço para anunciar o meu
nome, mas peço em seguida para dizer, quero ser atendido,
mas depois que todos forem atendidos. E com isso, meus
amigos, eu evito aquela execração normal que poderia ter por
parte da população quando eu chego abusando da autoridade
e muitas vezes querendo traficar influência, muitas vezes forçar
a barra pra ser atendido, desrespeitando o próprio trabalho da
Secretária ou do Secretário, muitas vezes nós temos que não
ir em busca de garimpar benefícios pessoais, mas garimpar o
que é bom para o povo e o que é bom para o nosso Estado.

Agradeço a sua presença Secretária, como agradeço a
presença de todos os Secretários. E, se todos os Secretários
do Estado sempre foram bem vindos a esta Casa, não é nesse
momento, porque tem essa audiência dessa maneira, que nós
devemos recriminar a quem veio aqui prestar solidariedade a
esta Casa.

A todos vocês obrigado, um abraço.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Ribamar.

Vamos conceder a palavra, agora por dez minutos para
o nosso Professor Xavier e também vamos conceder, logo
depois do Professor Xavier ao Professor João Jorge, Diretor
eleito pela Comunidade Escola Capitão Cláudio. Vamos colocar
dez minutos, se precisar de mais um pouco, Professor, a gente
concede.

O SR. FRANCISCO XAVIER – Eu quero cumprimentar o
Deputado Hermínio, Presidente da Casa, cumprimentar, também
o Secretário Chefe da Casa Civil, a senhora Secretária de
Educação, os demais Deputados, demais autoridades aqui
presentes, meus colegas Professores, Diretores de Escolas, os
Coordenadores regionais aqui presentes, a imprensa que presta
um papel relevante a favor do nosso Estado, enfim, os servidores
desta Casa que me receberam com muito carinho.

Presidente, senhores Deputados e senhoras Deputadas,
a primeira coisa que eu quero fazer aqui é defender a
legitimidade das normas desta Casa, porque eu acho que é
importante que os Deputados e as Deputadas defendam as
leis vigentes, não somente aqui dentro desta Casa, mas também
as leis brasileiras. Então, eu acho absolutamente legítimo, que
os Deputados defendam a Legislação, aliás, uma das maiores
problemática que eu vejo no Estado de Rondônia,
especificamente na Secretaria de Estado da Educação é o
descumprimento da legislação. Apenas para citar um caso aqui,
senhora Secretária, quero citar, Deputado Kaká Mendonça, a
Lei nº 2.659, aprovada pelos senhores, pelas senhoras no ano
de 2011. A Lei até hoje não foi cumprida pelo Governo de
Rondônia, pela Secretaria de Educação, queria sugerir ao Senhor
que é o líder do Governo, cobrar o cumprimento desta Lei, da
Secretária de Educação. A lei estabelece que as escolas que
tiverem as melhores notas do ENEM terão os seus professores
premiados, as suas merendeiras premiadas, os alunos
premiados e até hoje não foi cumprida.

Eu quero aproveitar a oportunidade, para agradecer todo
o carinho que eu tenho recebido dos veículos de imprensa onde
eu manifesto a minha opinião. Inclusive, em uma dessas
ocasiões eu publiquei uma opinião, Deputado Kaká Mendonça,
a respeito de uma portaria estabelecida pela SEDUC de nº446,
cheia de absurdos, cheia de imposições da SEDUC, entre os
maiores absurdos que havia na Portaria, a SEDUC, a senhora
Secretária de Educação, simplesmente, desconsiderou o
Conselho Estadual de Educação que tem os seus membros
escolhidos legitimamente para estabelecer a normatização das
Leis. E eu quero dizer para a senhora, Secretária, que eu fiquei
muito feliz de encontrá-la, hoje, porque como a senhora nunca
vai as Escolas, dificilmente nos encontraríamos na escola onde
eu trabalho, dificilmente. Mas eu quero dizer para a senhora
que a senhora precisa ouvir atentamente as coisas que eu vou
lhe dizer, aqui, porque diferentemente de alguns de seus
coordenadores regionais, eu sou do tipo que falo de frente,
talvez, o fato de ser beiradeiro do Guaporé me permitiu ter a
altivez para falar olhando nos olhos. E, quero até aproveitar a
oportunidade, para reclamar da minha chefe, a Professora
Fátima de Cacoal, que eu procurei por ela, duas, três ou quatro
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vezes para saber informações contra a senhora, contra o
Governo e ela se recusou. Mas eu quero dizer para a senhora
ter cuidado com alguns outros coordenadores que eles vieram
aqui bater palmas para a senhora por causa das diárias, mas
eles me passaram várias informações. Eu vou citar algumas
delas aqui que a senhora vai saber. Apenas, eu, antes de citar
alguns pontos que eu quero questionar aqui, eu quero fazer
uma citação de Confúcio, Confúcio o Filósofo Chinês, nascido
400 anos antes de Cristo, 500 anos antes de Cristo, ele dizia:
‘Todos nós, todos os homens, nascem próximos, mas é o
processo educacional que nos separa’. Legitimamente temos
que discutir a educação que se pratica neste Estado de Rondônia
hoje que  é somente de papel, é educação de cara nova, só no
banner, só no papel. Não se pratica efetivamente a educação
que é necessária. Deputado Ribamar Araújo, Vossa Excelência
é um homem questionador, é um homem de vigor, eu gostaria
de cobrar de Vossa Excelência que fosse até a cidade de
Guajará-Mirim para apurar uma informação recebida por mim
de que na última quinta-feira em uma dessas escolas que
funcionam em sistema integral, que é de péssima qualidade, e
que só é aplaudido pelos diretores que foram eleitos como os
Deputados, mas tem muitos diretores que não sabem o que é
uma eleição, porque rezam apenas na cartilha da senhora
Secretária, o dia que os diretores de escolas souberem,
efetivamente, o que significa ser eleitos, seguramente teremos
uma educação de qualidade, porque eles não vão omitir os
fatos. Então eu vou citar, aqui, que na última quinta-feira,
lamentavelmente, aconteceu um caso de estupro na Escola
Simão Bolívar, lá em Guajará, e sua equipe está abafando,
senhora Secretária, e este Poder Legislativo que representa o
povo tem que buscar as informações corretas, apurar Deputado.
Por que está abafando? Por que não leva as informações, eu
nasci na cidade de Costa Marques, fui criado em Guajará-Mirim
durante 33 anos, depois fui criado em Ministro Andreazza por
alguns anos e agora estou sendo criado em Cacoal. Sempre
que eu manifesto as minhas opiniões tem aquele pessoal ‘chapa
branca’ que sai em defesa, anonimamente, me atirando pedras,
porque se eu faltar um dia de aula a senhora Secretária vai me
perseguir, mas aqui ela disse que não, que é humilde. Por que
mandou uma equipe da SEDUC lá em Guajará-Mirim investigar
a minha vida? Por que não usou seu direito institucional de
Secretária e me intimou aqui na SEDUC? Por que não me
convocou, o mesmo direito que a senhora tem de usar o Poder
Público, usar o cargo que tem para estacionar essa frota de
viaturas aí é o mesmo direito que tem para me convocar, pois
eu sou seu subordinado, embora, lamentavelmente, não possa
concordar com praticamente nada do que a senhora faz, a
única coisa que eu devo concordar com a senhora é o vigor
com que defende as ideias.

Com relação ainda, Deputado Kaká Mendonça, com
relação ao cumprimento da legislação, eu gostaria de pedir a
Vossa Excelência que exigisse também do Governador e da
senhora Secretária o cumprimento dos artigos 186, 187 e 188
da Constituição do Estado de Rondônia. Vossa Excelência está
aqui há vários anos, seguramente conhece esses artigos, entre
eles o artigo 188 estabelece que: “os municípios e o Estado
organizarão seu sistema de ensino de acordo com suas

peculiaridades”. Peculiaridades que a SEDUC e que o Governo
de Rondônia não vem cumprindo. Apenas para citar um
exemplo Deputado Maurão, na sua cidade de Ministro
Andreazza foi imposto o Sistema Integral mesmo sabendo o
Governo de Rondônia que Ministro Andreazza tem a seguinte
peculiaridade, as famílias moram 80% nas linhas porque a
produção de leite é grande, porque a produção de café é
grande. As famílias não tiveram o direito de optar para colocar
seu filho apenas em um período e trabalhar no outro. O
Governo de Rondônia prejudicou essas famílias Deputado
Ribamar. Vossa Excelência eu não sei se conhece Ministro
Andreazza, mas precisa saber dessa verdade, o ensino tem
que ser proposto porque é um direito Deputado Kaká Mendonça.
De acordo com o artigo 205 da Constituição Brasileira a
educação é um direito e não um dever, não pode obrigar a
família a colocar o aluno na escola e com uma péssima
qualidade de merenda, ouviu Deputada Glaucione, como é o
caso da merenda servida na Escola do Riozinho. Eu que
voluntariamente gosto de dar aula para pessoas que fazem
concurso, outro dia reuni pelo menos 30 pais de alunos da
Escola do Regime Integral do Distrito de Riozinho, e eles
reclamam Deputado, “que as crianças chegam em casa com
fome todo o dia”. Já que esta Casa representa o povo, deveria
visitar as escolas, porque lamentavelmente, às vezes não visita
porque em geral no nosso país que é muito injusto, é natural
os filhos de autoridades não estudarem em escolas públicas.
Eu tenho plena convicção que os filhos da Secretária de
Educação de Rondônia não estudam nas escolas públicas deste
Estado e é por isso que as escolas estão sucateadas. Coloque
seu filho Secretária, coloque seu filho na Escola Bernardo
Guimarães onde eu trabalho. Outro dia eu pedi Deputado Kaká
Mendonça, pedi ao Professor de Educação Física para medir a
temperatura da quadra, era de 58° graus, ninguém consegue
aprender, isso não pode ser chamado de Projeto Inovador, de
Ensino de Qualidade, é desumano colocar o profissional em
60° graus, é desumano colocar o aluno a 60° graus, é
desumano dizer que isso é de qualidade. Com relação à Escola
Bernardo Guimarães ainda, desde 2011 Secretária, está aqui
os documentos encaminhados pela então diretora da Escola
onde eu trabalho que era a Professora Terumi, está aqui, vou
deixar uma cópia com a senhora porque eu quero, eu quero
está enganado com relação a senhora, porque eu quero vê se
a senhora vai cumprir, cobrir a quadra da escola e não é só
cobrir a quadra, para ter um trabalho decente precisamos ter
arquibancadas, Deputado Hermínio. Como é que o Governo
apresenta um sistema de metas que vai cumprir dizendo: que
quer aproximar a comunidade da escola, como? A Escola Irmã
Maria Celeste, Secretária, lá em Guajará-Mirim tem mais de
um ano que o Conselho Escolar não se reúne porque a Diretora
é ditadora, inclusive, a Diretora da Escola Irmã Maria Celeste
em Guajará-Mirim, foi para Goiânia desde o dia 13 de março e
até hoje está lá passeando, se fosse eu seria demitido,
responderia processo e porque ela pode se eu fiz o mesmo
concurso que ela?  Então, essas coisas Deputado, não podem!
Por que a Diretora abandonou os alunos? Como tem vários
Diretores aqui que deixaram a escola não porque eles têm
paixão pela Secretária, mas é por medo. E eu estou aqui
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inclusive para representar esses Diretores. Evidentemente, que
quando eu me refiro aos diretores não me refiro a todos.  Outra
coisa Secretária, já que a senhora alega que é formada na
área de Educação Física, eu gostaria Deputado Hermínio, de
trazer uma reivindicação dos professores de Educação Física.
Lá na região Sul do Estado de Vilhena os alunos para
participarem dos jogos terão que vir dos seus municípios, ouviu
Deputado Luizinho? de Cerejeiras, de Cabixi, não sei de onde,
jogar nos finais de semana depois voltar e depois virem de
novo para jogar. Quem é formada em Educação Física
Secretária, sabe que o atleta tem que ser preservado, o atleta
não pode ficar naqueles ônibus pau de arara ida e volta; isso
não é educação de qualidade, temos que questionar essas
coisas. Inclusive quero parabenizar a aluna de Guajará-Mirim,
Marisa Mendes Ramos, que disse a verdade sobre a Escola
Alkindar, que foi comemorada a sua inauguração pelo Governo
de Rondônia como se fosse o apogeu da educação. Como que
pode uma escola inaugurada agora, já está caindo aos pedaços?
Quando se vê a insensibilidade por parte de algumas pessoas
senhores Deputados, senhoras Deputadas... Eu quero fazer
uma citação aqui para os senhores fazerem comparações, a
senhora Secretária disse aqui que o Estado tem vinte e poucos
mil funcionários...

O SR. HERMÍNIO COLEHO (Presidente) – Vamos garantir a
fala do Professor. Vamos garantir a fala do Professor.

O SR. FRANCISCO XAVIER – A senhora Secretária disse aqui
que o Estado tem vinte e poucos mil funcionários na educação
e é muito curioso que exatamente o Governador Confúcio Moura
que prometeu priorizar a educação nunca tenha conseguido
nomear para ser Secretária de Educação um professor de
carreira deste Estado. Já que tem vinte e poucos mil, que se
nomeie um professor de carreira. O Professor Jorge Elarrat, é
da UNIR, portanto, está distante do ensino básico. Júlio Olivar,
nunca conseguiu terminar o ensino médio. A Senhora Secretária
Isabel está muito distante da sala de aula faz vários anos. Eu
confesso Secretária que quando eu ouvi seu nome pela primeira
vez eu achei um negócio de “luz” tinha haver com outra coisa
porque eu infelizmente não lhe conhecia. Então, quero
questionar aqui as coias que estou dizendo e quero que as
autoridades apurem, que sejam apuradas. Outra coisa que eu
admiro na Secretária é o poder de pressão, Deputado Hermínio,
porque a senhora Secretária esteve em uma Escola de Vilhena,
Deputado Luizinho, num final de semana em que o vigilante
estava lavando o banheiro e como ele demorou a atendê-la,
ela pediu a empresa que o demitisse e essas coisas a gente
tem que questionar.

Quero manifestar minha solidariedade a todos os
servidores públicos da educação que estão aqui, porque aqueles
que recebem diárias, que são pressionados a gente precisa
ter carinho, sensibilidade, e eu aprendi esse tipo de coisas.
Dizer para vocês que infelizmente a estrutura apresentada para
se fazer ensino médio integral não tem absolutamente nenhuma
condição, tem escolas que só tem dois banheiros, dois banheiros
para mil alunos, Deputado, isso é um absurdo...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Professor eu peço
ao senhor que... É difícil, ouvir a verdade, é ruim de ouvir, não
é?

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Não é não.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É difícil ouvir a
verdade.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, a verdade é importante.
Eu quero pedir também para o professor, é muito importante
as indagações de vossa pessoa. Professor, faça por ofício todas
essas denúncias que esta Casa está aí para poder apurar
também, isso é importante, senão nós vamos chover no
molhado. Faça por escrito que tem fé pública e a gente vai
apurar.

O SR. FRANCISCO XAVIER – Sr. Presidente, Senhor Deputado
Kaká Mendonça, eu queria sugerir a Vossa Excelência, já que a
Casa tem o sistema de Taquigrafia, que Vossa Excelência
requeresse da Presidência todas as situações que eu coloquei
aqui para encaminhar, porque é de Vossa Excelência o papel
de fiscalizar, o meu é de dar aula. Então é importante que os
papéis não sejam confundidos. Eu quero finalizar, só para
finalizar a minha participação aqui, só para finalizar.

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

O SR. FRANCISCO XAVIER – Só para finalizar, eu quero dizer
a senhora Secretária, que eu não tenho absolutamente nada
contra Vossa pessoa, mas que as coisas da abordagem
administrativa precisam ser cobradas por mim, pela senhora,
pela sua equipe para que as coisas não se percam.

Quero agradecer mais uma vez a paciência, a
sensibilidade dos senhores Deputados, agradecer a Deputada
Glaucione, o Deputado Maurão, que tiveram sensibilidade de
trabalhar com o Presidente, com a Mesa da Casa, para que eu
tivesse oportunidade de colocar não somente a minha opinião,
mas dos professores de Rondônia.

Agradeço ao Deputado Cláudio Carvalho pela referência
que fez a mim e agradeço a todas as manifestações dos
Deputados que representam o povo de Rondônia.

Um abraço a todos e até outra oportunidade.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado professor
Xavier. Agora nós vamos passar a palavra para o professor
João Jorge, diretor eleito pela comunidade Escola Capitão
Cláudio.

O SR. JOÃO JORGE – Boa tarde. Boa noite, Senhor Presidente,
toda Mesa. Em nome do Senhor Presidente, eu cumprimento
todos os nossos Deputados da nossa Assembleia Legislativa.
Em nome do nosso Chefe da Casa Civil, o nosso Dr. Marco
Antônio, eu cumprimento toda a Mesa Diretora desta Casa.
Senhoras e senhores, o meu nome é João Jorge da Silva,
graduado em história, pós-graduado em Administração Escolar,
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e neste momento estando na Escola Capitão Cláudio Manuel
da Costa, exercendo atividade de Diretor Escolar eleito pela
nossa comunidade lá da Cidade do Lobo.

Senhor Presidente, a gente vê muitas coisas, e a
democracia nos dá a oportunidade para que todo mundo fale e
diga sua opinião. Eu vim aqui, Senhor Presidente, dar uma
opinião para uma Secretária que realmente revolucionou as
escolas, eu não sei como é que estão as escolas que esse
professor falou, mas as escolas de Porto Velho, nossos diretores
realmente estão revolucionando, principalmente, com o
aumento do PROAFÃO. Eu há 14 anos sou diretor de escola, a
gente pedia para todos os Secretários, mandava ofícios e ofícios,
a gente encontrava o Secretário e ele dizia: “repete o ofício,
repete o ofício”, para que a gente pudesse pelo menos fazer
uma calçada ao lado das escolas, porque as nossas crianças
na periferia vem de sapato, vem no barro, chega à escola todo
cheio de barro e nunca fomos atendidos por isso. Pedimos para
que o muro fosse pelo menos chapiscado e nunca tínhamos
recurso para isso. Com a nossa Secretária, nós conseguimos
com o PROAFÃO, o Tribunal de Contas foi contra, mas mesmo
assim, nós conseguimos fazer tudo aquilo que nós havíamos
pedido há mais de 15 anos. Por isso, as escolas hoje têm
autonomia e graça a essa Secretária, que está dando autonomia
para as escolas resolverem os seus problemas. É evidente que
ninguém resolve tudo de uma lapada só, o nosso Governador
está com dois anos e três meses, a nossa Secretária está com
um ano, quase. Então nós temos que ter muita paciência para
que, eu peço aqui aos senhores Deputados, em menos de dois
anos, três Secretários já passaram pela SEDUC, será que nós
estamos brigando de fazer educação? Essa Secretária tem que
continuar para que possa terminar o seu trabalho, mostrar o
seu trabalho, com menos de um ano ninguém mostra trabalho,
não recebe o fruto, somente uma criança que nasce com nove
meses, mas um trabalho de educação é de década, década
que foram passadas atrás e que não ligaram, era no ferro, e
hoje não, o gestor é eleito, se o gestor não está dando certo,
faz como ela fez, nomeou uma comissão e eles tiveram que
ser retirados da escola. Lá na minha escola senhor Presidente,
senhora Secretária, com esse PROAFÃO, esse PROAF, de oito
reais que a senhora está passando agora, já fizemos a maior
reforma com o PROAFÃO. E esse PROAF de oito reais que a
senhora está passando agora, nós estamos mantendo a escola
com todos os equipamentos, com tudo o que tem de necessário,
do pincel até a limpeza da escola. Mas mesmo assim senhora
Secretária, reuni, economizando, 18 salas de aula foram
trocadas o piso, dezoito salas de aula. Nós trocamos o piso
com esse PROAF de oito reais, porque as outras escolas também
não fazem isso? Entendeu. O negócio é de gestão, não é
ninguém querer aparecer: a minha escola é sessenta graus,
faça, venha com a Secretária, faça o ofício, está de sessenta
graus não é de hoje e de ontem que ela é Secretária não,
foram dez anos, quatro anos com o Bianco e oito anos com o
Cassol,. Alguém reclamou alguma coisa? E porque vem reclamar
agora? Então é uma tendência, é uma tendência Presidente,
ouviu Deputado Kaká, é uma tendência, eu sei que você fez
muitas colocações aqui, mas é uma tendência de que a educação
tem que ser tratada como educação mesmo, porque se a gente

for tratar a educação de maneira que hoje nomeia um
Secretário e amanhã tem que ter outro Secretário, não é
educação. Eu quero dar um recado aqui para todos os nossos
colegas professores e diretores e a nossa Mesa e aos nossos
Deputados: realmente ás vezes a gente tem os deslizes na
nossa vida. Eu quando entrei para ser diretor em 1998, eu
estava na minha sala, chegou uma mãe perguntando, diretor
quando vai começar as matriculas? Eu disse: senhora está
aqui no mural, falei para ela, aqui no mural, ela foi lá olhou, aí
ela disse: diretor quando é? Mas está aqui no mural senhora,
eu me levantei, fui lá com ela, sebe o que ela me disse
Deputado Kaká Mendonça? Ela me disse que não sabia ler.
Veja a ignorância que eu fiz, e daí eu aprendi, quando alguém
vir perguntar alguma coisa na minha sala, eu me levanto e
acompanho para conversar. É assim que a gente vai vivendo a
vida, ninguém nasce sabendo, a criancinha começa
engatinhando e vai até ser um doutor, ser o Presidente da
República. Portanto, senhoras e senhores, eu venho aqui não
para puxar o saco, porque eu não sou puxa saco, eu sou diretor
eleito e eu tenho 42 anos de serviço, nascido e criado aqui
neste Estado de Rondônia, aqui em Porto Velho. Não saí daqui
para estudar fora porque os meus pais não tinham condições
para que eu pudesse viajar e sustentar meus estudos. Esperei
a minha UNIR nascer e me formei na UNIR, me pós graduei na
UNIR e estou até hoje também estudando e me preparando
para ser muito mais.

Eu quero 2014 está junto com vocês se Deus quiser.
Muito obrigado.

(Ás 18 horas 55 minutos o Senhor Hermínio Coelho
passou a presidência ao Senhor Maurão de Carvalho)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Sr. João,
pelo discurso ele já está, tentando conquistar alguns votos,
mas eu quero dizer ao senhor João que nós tivemos quatro
secretários na saúde, foram trocados, quatro. Eu estou falando
da saúde. A saúde vinha pelegando e a última secretária que
o governo colocou, a secretaria, o governo acertou o secretário
e a nossa saúde. Já estou ouvindo pelos quatros cantos desse
Estado o povo falando da melhoria da saúde do Estado de
Rondônia, então muitas vezes seu JOÃO, nós temos que trocar,
o governo têm que trocar quando às coisas não estão dando
certo e o senhor está ai, está dando certo na sua escola.
Parabéns. Espero que o senhor não esteja esperando ganhar
uma portaria, uma gratificação para fazer a defesa, mas espero
que esteja dando certo seu João...

O SR. JOÃO JORGE – (Falou sem microfone)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Mas depois
entrou outro secretário, que não é corrupto, o Gilvan é um
bom secretário, ele dá certo em outras pastas, e ele não estava
dando certo na Secretaria de Saúde, depois entrou um novo
secretário o Pimentel com seu adjunto, está fazendo uma
grande diferença. Parabéns para o governador por acertar
mais uma vez nessa secretaria tão importante que precisava
de um secretário como o Pimentel. Com a palavra ainda
deputado Lebrão.
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O SR. LEBRÃO – Só por questão de ordem, eu não vou fazer
uso da Tribuna Deputado Maurão.

Quero neste momento cumprimentar toda equipe da
educação, cumprimentar todos os secretários em nome do
nosso querido chefe da casa civil Dr. Marcos Antônio.
Cumprimentar todos os Deputados e em especial cumprimentar
aqui a nossa secretária. Dizer Secretária que nós recebemos
aqui há alguns dias a Secretária da PGE, a procuradora geral,
existem dois motivos, que a gente convide os funcionários de
alto escalão do governo para poder participar ou de uma
audiência pública, ou, então de uma comissão como está sendo
feita essa, nós costumamos chamar para colocar aqui a medalha
de mérito legislativo e às vezes para cobrar. Gostaria que a
senhora entendesse que o Deputado é o parachoque do Estado,
nós  que recebemos  as críticas, as demandas do interior e
trazemos para a capital, nós somos Deputados do interior. Mas
eu quero entender que hoje S. Exª, ocupa um cargo político e
não é muito difícil de ajustar este cargo político. Nós temos aí
a disparidade, por exemplo: o transporte escolar. Eu quero
dizer que acompanhei S. Ex.ª juntamente com o governador
na BR-429, que está muito fácil de chegar ao consenso,
trabalhar um pouco mais também. Já pedi várias vezes para o
governador fazer uma lei determinante, que o grande problema
dos deputados hoje, é permutas, são cedências e isso precisa
acabar. O profissional que fizer um concurso para exercer seja
na educação, qualquer outra atividade do governo, ele tem
que prestar o trabalho para onde ele fez o concurso. A pessoa
faz o concurso para Costa Marques, por exemplo: e no outro
dia ele quer ser transferido para Porto Velho, o deputado vai
até o seu gabinete então fica triste quando S. Ex.ª, infelizmente
não pode atender. Mas existem casos e casos e eu quero citar
aqui alguns casos, por exemplo: têm uma senhora aqui da
Ponta do Abunã, o nome dela é Vânia Estevanele, ela já trabalha
há 25 anos na educação e ela está pedido o afastamento sem
remuneração, é direito adquirido e infelizmente foi indeferido,
isso não pode acontecer Secretária, nós precisamos resolver
este tipo de problema. Então hoje a gente ouve e assisti de
perto essa manifestação aqui através dos servidores da
educação e a gente fica triste de vê o que aconteceu dentro da
Assembleia, chega a entender que aqui ninguém entende nada,
um fala uma coisa o outro fala outra, e quem perde com isso é
o povo do Estado de Rondônia. Muito se falou, muito se elogiou
o governador Confúcio Moura e a maioria dos Deputados
trabalham em prol do povo do Estado de Rondônia,
principalmente em parceria com o Governador Confúcio Moura
e todo o secretariado e, hoje não está muito difícil de chegar a
um consenso e resolver o problema da educação. Os problemas
existem sem dú�vida nenhuma em todas as secretarias, umas,
um pouco mais, outras um pouco menos, mas é possível
chegarmos num denominador comum e resolver este problema.
Então eu acredito que hoje, apesar de tudo aquilo que
aconteceu aqui, da disparidade, eu entendo que dá para chegar
a um consenso e resolver este problema de uma vez por toda.

Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Obrigado
deputado Lebrão e ainda com a palavra deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – É, eu não vou ficar muito tempo
na Tribuna não, mas eu queria só falar o seguinte: O Ribamar
falou uma coisa muito importante aqui também e eu concordo
100% com o que o Ribamar falou, inclusive Ribamar nós
deveríamos... eu não sei se já existe uma legislação que fala
nesse sentido, mas nós deveríamos até reforçar a legislação,
para que qualquer servidor, qualquer servidor do Estado ou
dos Municípios, para ele, por exemplo: vir e ficar a disposição
da Assembleia ou coisa parecida teria que ser para assumir
um cargo da diretoria geral, se fosse alguns casos, que isso
era muito bom para o Estado e para os Deputados, porque
sabemos que têm pessoas ruim em todo canto, que se encosta
no político, e quando o político ganha fica enchendo o saco
vinte quatro horas para vir para o gabinete do Deputado para
não fazer nada, e ainda ganhar gratificação, isso professora
Isabel... inclusive uma vez por telefone, eu falei para senhora,
nós temos, isso não é bom mesmo, nós podemos até porque
se nós tivéssemos uma legislação que impedisse o servidor
público do Município ou do Estado vinha pedir. O que o Deputado
Maurão fez, no caso que ele explicou muito bem aqui, nós
sabemos como é a vida política do dia a dia, eu Deputado
Ribamar, também não vou, se vem um caso desse tipo eu não
vou à secretaria, não para mim, eu vou mais ao negócio maior,
mas a maioria dos nossos Deputados e nossos políticos é assim.
Eu vi o Deputado Tucura essa semana comprando briga com
quase todos os médicos de Cacoal, porque não atendia, o
médico que têm um hospital privado e que trabalha lá no
hospital de Cacoal, na noite que uma senhora estava morrendo
lá porque não tinha um atendimento médico, o médico faltou
no hospital público onde tinha um contrato, ele estava operando
o povo na clínica dele, Deputado Ribamar. É como eu falei para
você, essa questão do Deputado, eu respeito Deputado Maurão
o que você fez, quando você faz um pedido simples, que é
uma permuta, isso eu não vejo nenhum crime, nenhuma
imoralidade. Ah, se as imoralidades da política que tivessem
fossem desse tamanho, nós estávamos muito bem, entendeu
doutor Marcos Antonio? Eu acho que isso aí faz parte,
principalmente para facilitar a vida do trabalhador, um que está
lá e quer vir para cá, um que está aqui e quer ir para lá, qual
é o problema? Qual é o crime que têm nisso? Mas o que eu
queria falar primeiro é o seguinte: primeiro, eu nunca defendi
tirar Secretário, nunca defendi, para mim o governador têm
que procurar mais Secretários, tipo o nosso Secretário de
planejamento, a nossa Procuradora Geral, porque eu jamais
eu vou botar responsabilidade de problemas de Estado nas
costas de Secretário, apesar que nós temos o exemplo da
Nanci, com aquela carinha de matuta dela, mas eu nunca vi
ninguém neste Estado falar mal da Nanci, não vejo às pessoas...
o tratamento dela a simplicidade. Eu participei de uma reunião
com Nanci, querendo comer ela viva e ela tranquila enfrentando
o debate, entendeu? Eu acho, Secretária Professora Isabel, o
que foi dito da senhora, principalmente com relação ao
atendimento, ao tratamento, eu vi, os professores também
me falaram que a senhora estava em Califórnia e parece que
foram pedir aumento, pedir um aumento e parece que a
senhora respondeu dizendo o seguinte: “será que elas
mereciam realmente aumento, será que realmente elas
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estavam fazendo alguma coisa para merecer aumento?”, ai
são coisas que realmente eu vejo, quando eu vi o Deputado
Maurão, a Deputada Glaucione e outros Deputados colocarem
um depoimento eu já vi que é verdadeiro, a senhora deve ter
dito realmente isso para essa professora lá numa escola de
Nova Califórnia, aqui num distrito do município de Porto Velho
que é divisa com o Acre. O que é que eu tenho dito? O que é
que a gente tem que fazer? Primeiro não tem que tocar nessa
questão de trocar um secretário por outro, muitas vezes é trocar
seis por meia dúzia, ou às vezes, tem muitas vezes que troca
seis por três ou seis por dois ou seis por um, o que a gente tem
que fazer, e é o que eu não me conformo com o governo
Confúcio, Deputada Glaucione, o que eu não me conformo é
que o governo não tem humildade para reconhecer, Deputado
Neodi, que as coisas não estão boas, é brincadeira. Você assiste
a propaganda desse Governo na televisão toda hora nos canais
de televisã”o todinhos, não tem um município deste Estado que
não está asfaltado, está tudo asfaltado, está tudo uma maravilha,
os carrinhos andando nas ruas asfaltadinhas, bonitinhas, e a
gente vai andar, estamos visitando os municípios, Deputado
Luizinho, está uma desgraceira total, não é só em Porto Velho
que está essa esculhambação não, é no Estado inteiro, ai chega
aqui é essa coisa, como se tivesse tudo bem, não está nada
bem. O nosso Estado está quebrado, o nosso Estado está mal,
estão fazendo uma farrazinha com dinheiro de empréstimo,
vão afundar mais o Estado, mas dinheiro mesmo do Estado,
não tem para pagar os fornecedores do Estado, Deputado Neodi,
com exceção o contrato de cinquenta e sete milhões da
vigilância, que quase tudo é da educação. Eu quero que a
Secretária, por exemplo, me responda se ela acha justo esse
contrato e se é necessário esse contrato de vigilância, porque
cinquenta e sete milhões que o Estado de Rondônia gasta por
ano com esse contrato de vigilância que é um assalto, é um
assalto à mão armada porque ele era dezoito milhões na época
do Ivo Cassol. Ivo Cassol deixou um governo e nós já dizíamos
que era superfaturado, o Confúcio Moura dizia que era
superfaturado, dezoito milhões/ano que dava um milhão e
setecentos mil reais/mês. Confúcio assumiu em 2011, com três
meses ele licitou de novo e foi para cinquenta e sete milhões,
quase cinco milhões/mês, e o pior é que assaltam a Secretaria,
assaltam as escolas e ninguém vê, ninguém viu, ninguém sabe
de nada. Eu falei que foi o Deputado Maurão que falou, e ele
tem razão, Deputado Ribamar, é melhor nós deixarmos ser
assaltados, se os ladrões todo dia forem assaltar as escolas é
mais barato que esse contrato. E não tem, Secretária, eu não
conheço muito de educação não porque eu sou meio leigo,
mas não precisa você ser tão inteligente para entender que
nós não precisamos dessas guardinhas nas escolas, se montar
aquele sistema de câmeras, de monitorar através de câmeras
diminui em 90% esse dinheiro, ai sobra dinheiro para melhorar
o salário do trabalhador. Porque é brincadeira, a nossa
Secretária aqui falou que em dois anos de governo Confúcio,
Deputado Cláudio Carvalho, dobrou o salário do professor e
realmente dobrou, mas era trezentos e sessenta; um professor
ganhava a metade de um salário mínimo, ai dobrou, mas está
setecentos reais, setecentos reais o salário de um trabalhador.
Eu quero saber, o Professor Xavier está aqui, como é que nós

podemos pensar em educação pelo menos digna se um
trabalhador ganha setecentos reais por mês, um servidor ganha
setecentos reais por mês? Eu falei um dia, se um dia eu for
Governador de Rondônia, se um dia eu for Governador de
Rondônia e eu assumir o Estado, Deputado Adelino; e eu não
poder pagar um salário melhor que um salário mínimo para o
professor eu renuncio o mandato, eu chego para o povo de
Rondônia e falo, Dr. Marco Antônio, eu chego para o povo e
falo: “– olha, pessoal, o Estado de vocês realmente é pobre
demais, não tem condição de pagar um salário digno para o
trabalhador e estou entregando para vocês”. Porque não
podemos enganar o povo como esse governo engana
descaradamente, descaradamente.

Eu fico impressionado quando eu vejo vocês aqui
vaiando as pessoas, o que é que nós estamos falando aqui
para ser vaiado? Eu queria saber o que é, qual é, Deputado
Ribamar, qual o palavrão ou a calúnia ou a difamação que a
gente está fazendo aqui para ser vaiado. Nós sabemos, nós
estamos falando aqui é pouco, pouco da desgraceira que está
este Estado, e o governo fica enganando. Eu já falei para o
nosso Governador Confúcio Moura, ele quer, por exemplo,
embargar, está a nossa Secretária aqui, eu já falei para ela, a
Nanci, vamos pegar os nossos técnicos da Secretaria de Meio
Ambiente, vamos naquelas usinas e vamos embargar elas
dentro da lei, porque eles violaram toda legislação ambiental
deste Estado, para quê? Para garantir o direito que Rondônia
tem de transpor todos os trabalhadores até 91 para a União.
Foi dito há anos, foi dito que todos os trabalhadores até 91,
inclusive a maioria dos trabalhadores da educação, ia para a
União e que lá o salário dos trabalhadores no mínimo dobrava.
O que Rondônia ia ganhar? Além de economizar faixa de setenta
milhões/mês, quase um bilhão/ano que o Estado ia deixar de
gastar com a folha de pagamento, ia entrar dobrado cento e
tantos milhões/mês da União no Estado para fomentar o
comércio, fomentar tudo neste Estado. A mesma coisa é essa
dívida bandida, essa dívida malvada do BERON, do BERON,
porque quando a gente tem alguma coisa que não vale nada
no mínimo a gente joga no mato, agora a gente vender e ficar
pagando trinta anos, só em Rondônia mesmo, só políticos de
Rondônia mesmo para fazer isso com a gente. Por isso se não
tomar medida nesse sentido, se não tomar, Deputado Lebrão,
medida nesse sentido de fazer a União, compensar Rondônia
e respeitar o direito que Rondônia tem, não adianta meus
companheiros, daqui a pouco vocês ganham salário mínimo e
vai chegar o final do mês e nem recebem salário, como os
fornecedores deste Estado não estão recebendo. Ai a gente
fica aqui brincando achando que está tudo uma maravilha.
Não está.

Eu tenho criticado o governo, mas nós temos votado e
aqui nós temos dado até 25% de aumento em taxa do DETRAN,
ajudado esse governo apunhalar o povo deste Estado, nós
temos feito tudo, até esse tipo de absurdo nós já fizemos por
esse governo, nós votamos e já está pronto aqui para nós
revogarmos, nós votamos porque chegou aqui no dia, eram
projetos importantes para o povo de Rondônia e nós votamos
feitos uns babacas e está ai 25% nas costas do povo só em
taxas do DETRAN, por isso, Deputado Lebrão, o que a gente
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tem cobrado aqui, quando o cara fala assim: vocês deram
risadas, quando eu falei essa questão de ser Governador, para
eu ser Presidente da Assembleia do Estado de Rondônia já é
demais para mim. Quando eu cheguei aqui em Rondônia e
consegui emprego de cobrador de ônibus, eu dei graças a Deus
porque eu sempre trabalhava na roça, às vezes ganhando
miséria, nós sabemos o que é trabalhar de braçal, trabalhar
de diária na roça e hoje sou Presidente da Assembleia. Para
mim, para o meu ego já é demais, mas quando eu falo em ser
Governador de Rondônia é porque aqui, pelo menos os que
passaram lá são todos frouxos e venderam o Estado de
Rondônia, nos venderam. E a desgraceira toda, o culpado não
é o Confúcio não, é Cassol, é Pianna, é Raupp, principalmente
Raupp que quase quebrou este Estado em 98. Mas ai o que a
gente quer é o seguinte, só tem uma saída, só tem uma saída,
a primeira saída para Rondônia é isso, é fazer a União respeitar
Rondônia. O Amapá e Roraima conseguiram transpor todo
mundo até 91 e lá não tem nenhuma usina. Ai nós aqui com
esse trunfo na mão para dizer: “– não, nós autorizamos tudo
para vocês; querem alagar as margens do rio Madeira que
alaguem, mas façam isso aqui pelo Estado”. Mas não, deixaram
só desgraceira para nós. Jaci-Paraná que era um distrito pobre,
mas era simples, era humilde, era de um povo bom, estragaram
nosso Jaci-Paraná, virou uma zona de crime, de prostituição,
de droga, todo tipo de coisa ruim�, e fica ali entre as duas
riquezas, são quinze bilhões de um lado e quinze bilhões do
outro lado e o povo lá passando aquela humilhação toda que
está passando, e dizer que isso está certo, é brincadeira. Nós
não estamos querendo aqui se aparecer, mas nós, o povo de
Rondônia, encabeçado pelos políticos que tem mais poder, que
é o Executivo, para nós começarmos tirar Rondônia dessa
realidade, nós temos que ter coisa prática não é ficar aqui se
digladiando e querendo defender os erros uns dos outros, nós
não vamos chegar a lugar nenhum, vai piorar mais as coisas,
ainda está bom, vai ficar pior. Por isso eu não defendo a tirada,
Deputado Maurão, eu não defendo que tire nenhum Secretário
não, eu defendo que punam o Governador que é o responsável
por nomear todos os Secretários, eu não vou ficar aqui, até
porque, eu fico é triste, eu fico é triste, Deputado Ribamar, o
que eu mais gosto é de respeitar as pessoas, entendeu
professora Isabel, eu não fico feliz em às vezes falar coisa
para a senhora ou para Procuradora nossa aqui, a companheira
que eu também nem conhecia. Mas é como eu lhe falei, eu
acho que cabe a cada um de nós, a cada um de nós ver que
nós estamos trabalhando errado e procurar corrigir, não ficar
aqui e amanhã continua tudo do mesmo jeito, a intenção nossa
é que a partir de hoje Deputada Glaucione, vamos melhorar,
tem como ir melhorando.

O SR. LEBRÃO – Um aparte, Deputado Hermínio. Eu sei que
não é Grande Expediente, mas eu entendo que Vossa Excelência
tem razão realmente quando fala da transposição. É uma
vergonha realmente hoje assistirmos de camarote a Bancada
Federal do Estado de Rondônia praticamente omissa em não
defender a transposição da maneira que deveriam defender.
Defender mostrando para o Brasil que existe alguém que
realmente defende o Estado de Rondônia, subindo a Tribuna e

chutar o pau da barraca, quebrar o microfone, eu gostaria de
assistir isso realmente, eu gostaria, por exemplo, também, de
ter a oportunidade de ver um Parlamentar, um Senador aqui
do Estado de Rondônia falar do FPE, nós temos uma população
equivalente e quase que os três Estados, eu sempre ouço o
Deputado Ribamar, fazer essa defesa às vezes por aí. A gente
vê o Acre, recebe mais que Rondônia, Roraima, o Amapá; e
não vemos nenhum Parlamentar rondoniense defender o Estado
de Rondônia. Eu fico triste também Deputado, quando a gente
ouve agora, suspenso mais uma vez, o pré sal, a Bancada
Federal de todos os Estados que compõem a Região Sul do
Brasil defender os interesses deles, mas não vejo um
Parlamentar, eu não vejo um Senador não só do Estado de
Rondônia, mas da região Norte, defender o verde, defender o
oxigênio que nós oferecemos para o resto do país, não
recebemos nada em troca nem a esmola do pré sal, aqui para
a região Norte. Agora, eu entendo também que nós temos que
parar de uma vez por todas de falar das usinas, eu entendo
que as usinas vieram  praticamente todas prontas, e nós
sabemos da desgraça que estava planejada e de herança a
que ficaria para o Estado de Rondônia. Mas é o momento de
juntar todos os Parlamentares, os Deputados, o Governo do
Estado, e todas as autoridades do Estado para buscar
alternativa, incentivo fiscal para trazer empresas aqui para o
Estado de Rondônia e reverter essa situação que é plenamente
viável. Que nós façamos isso em uma parceria entre o Executivo
e o Legislativo. É muito importante isso sem dúvidas nenhuma.

Parabens por sua fala.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Mas é isso pessoal, eu proponho
o seguinte: que nesta discussão aqui, que a gente encaminhe,
por exemplo, todas as denúncias que foram ditas pelo professor
e por outros, nós vamos encaminhar no mínimo se nós não
pudermos tomar nenhuma medida aqui, nós vamos encaminhar
para o Ministério Público ou para o Tribunal de Contas, mas
vamos encaminhar. E tem outra questão, Secretária, professora
Isabel, teve um caso em janeiro, o caso da morte de um
trabalhador, eu não estou querendo fazer sensacionalismo,
nada, mas eu queria dizer o seguinte: no mínimo eu pedia
para a Secretaria, para o Estado pagar pelo menos o salário,
parece que só com dois anos é que vão reconhecer que o
trabalhador realmente morreu, aí como é que a mãe vai viver
com dois filhos esses dois anos? Vão pagar o salário dessa
trabalhadora que é uma mixaria, parece-me que é oitocentos
reais por mês, pagar o salário dessa companheira, está mal
contada essa história, mas eu não vou entrar muito nesse
mérito não, mas pelo menos para começar que pague o salário
desse trabalhador. Só queria que a senhora me respondesse
isso: o contrato da vigilância, primeiro se a senhora, se
realmente é necessário o Estado gastar esse tanto de dinheiro,
se as escolas faltam o básico nas escolas, no hospital falta o
básico, se é salutar o Estado gastar cinquenta e sete milhões
com essa guardinha, com essa vigilância que é contratada.

Obrigado, e boa tarde a todos.

(Às 19 horas e 18 minutos o Senhor Maurão de Carvalho
passa a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho).
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Agora a senhora
deve ter anotado os questionamentos de todos os Deputados e
também dos Professores para que a senhora responda o que a
senhora quiser.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Agradeço pelas palavras
de todos os Senhores Deputados e Deputadas, as elogiosas e
as que também me cobraram que eu prometo que vou ouvir
todos, que vou refletir sobre todas as colocações aqui.
Deputada, Vossa Excelência tinha questionado sobre Jacinópolis.
Nós mandamos uma equipe para lá para poder está fazendo
um levantamento, porque para construir hoje uma escola
precisa-se de estatística. Vamos está mandando uma equipe,
mandamos um engenheiro, mas vai está indo mais uma equipe
da SEDUC para saber se há necessidade de mais construções
de escolas naquela região.

A SRA. ANA DA OITO – Secretária, Jacinópolis, não tem Escola
Estadual do Estado feita, quem fez a escola de lá foi o povo, o
povo que construiu e com a ajuda minha também, eu doei os
materiais para lá. Então lá temos trezentos e cinquenta e oito
alunos, e tem cinquenta fora de sala, então eu gostaria que a
senhora visse essa questão.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Ano passado a senhora fez
um requerimento.

A SRA. ANA DA OITO – Eu fiz uma Audiência Pública lá com o
Secretário passado, que era o Júlio.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Isso, e nós colocamos no
PAR, nós já não tínhamos mais recurso próprio, mas nós vamos
estar, o Daniel já esteve comigo, nós conversamos e uma equipe
vai fazer um levantamento para está construindo a Escola, vai
ser construída a escola sim. A senhora também falou do Jardim
das Esmeraldas, a senhora não fez por Ofício ainda, a do Jardim
das Esmeraldas, porque não chegou às minhas mãos ainda.

A SRA. ANA DA OITO – Foi à primeira Indicação que eu fiz ao
Governo do Estado quando cheguei nesta Casa de Leis, inclusive,
estou destinando uma emenda de trezentos mil para construção
dessa escola.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Se a senhora puder reiterar
o ofício, eu vou tentar localizar no setor de obras, mas não
chegou às minhas mãos esse ofício ainda, do Jardim das
Esmeraldas. E quanto as emendas serão pagas sim, Deputada,
a gente já está pagando, pagamos agora uma, foi empenhada
do Deputado Luiz Cláudio, no valor de quinhentos mil para a
climatização e parte elétrica de umas escolas da região de
Rolim de Moura. Então serão pagas todas as emendas, a
senhora pode está procurando o setor de convênios, nós temos
a gerente que é a Gracita, ela vai está recebendo a senhora ou
sua equipe para está vendo essa questão das emendas.
Respondido para a senhora?

A SRA. ANA DA OITO – As tipologias?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – As tipologias das escolas
faltam só regulamentar, está no PCCR, vão ser regulamentadas,
foi feito de acordo com tamanho e número de funcionários
das escolas.

A SRA. ANA DA OITO – Ela vai continuar da forma que foi
colocado no passado? Ou ela vai ser revista? Vai ter uma nova
revisão?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – A Senhora questionou
que o valor está muito pouco.

A SRA. ANA DA OITO – Não atende a demanda da região.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Não atende, não é só uma
reivindicação da senhora, a gente pode fazer, mandar um ofício
para a comissão, a comissão vai estudar se há possibilidade
ou não de está aumentando a tipologia dessas escolas que a
senhora solicitou.

A SRA. ANA DA OITO – Certo.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Mas eu preciso mandar
para a comissão do PCCR. Respondido à senhora?

Excelência o Senhor Maurão de Carvalho, as minhas
diárias, senhor Deputado, os processos, eles estão disponíveis
lá na SEDUC, mas eu vou está mandando para o senhor, todos
os requerimentos que o senhor me pediu das diárias para
poder estar esclarecendo e não ter mais nenhuma dúvida,
porque para mim também é ruim, Excelência, ter que sempre
está ouvindo essa questão das diárias, então vou colocar à
disposição do senhor, para que o senhor possa está tendo
conhecimento. Em relação à permuta, gente...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Queria só fazer uma
complementação Secretária, as diárias eu já tenho elas, eu
queria que a senhora me explicasse, como é a mágica de
assinar como diretora financeira e estar viajando.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Eu não tenho conhecimento
de nenhum documento, de repente, a minha assessoria pode
estar vendo isso, Deputado, e está enviando para Vossa
Excelência essa questão de estar assinando documento que
eu nunca, com todo respeito, nunca solicitei diárias e nunca
viajei. Então, eu posso está vendo na SEDUC, no protocolo se
tem algum documento meu assinado ou se o senhor já tiver...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – É, porque em 22, 24 dias
de diárias é impossível que Vossa Excelência não assine
nenhum documento, porque se a senhora está de diária, a
Secretaria não vai parar porque a senhora está viajando.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – É, com certeza.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Então, acredito na
duplicidade, essa denúncia chegou às minhas mãos e eu vou
está encaminhando ao Ministério Público, mas, eu requeri à
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Casa que Vossa Senhoria mandasse a documentação
novamente, original para esta Casa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Secretária, só um
minutinho.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Questão de Ordem, Sr. Presidente.

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

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Eu queria sugerir que fosse
preservada a fala da Secretária e depois alguém que quisesse
novamente se manifestar, manifestaria porque senão nós
vamos retardar muito aqui.
Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está bom Deputado
Ribamar, eu acredito que é isso mesmo.  Quem não estiver
satisfeito pela resposta, logo depois questiona, Deputado
Maurão.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu não vou perguntar mais,
mas eu só queria essa pergunta, mais no final para não
atrapalhar, concordo com o pedido do Deputado Ribamar.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Excelência, eu trouxe toda
a documentação do meu período de diárias de 2011 a 2013.  E
não consta em nenhum relatório da SEDUC que eu tenha
viajando 22 dias ou 24 dias.  Mas, eu vou está passando tudo
para Vossa Excelência, para Vossa Excelência está analisando
junto com a sua equipe, mas não tem nenhum processo de
diárias em que eu esteja viajando 22 ou 24 dias na SEDUC.
Quanto à questão das permutas, o pedido de permuta e
cedência, quando um Deputado chega ou qualquer um Prefeito,
um Vereador, ou um colega Secretário que ele me pede uma
permuta ou uma cedência, eu até brinco, eu até já brinquei
com Vossa Excelência e até com o Deputado Lebrão, me peça
qualquer coisa, mais não me peça permuta ou uma cedência
porque eu tenho que tirar um professor de sala de aula.  Mas,
Excelência, tem casos que foram cedidos, de permutas, de
cedências, inclusive, para esta Casa de Leis, solicitado por Sua
Excelência o Presidente da Assembleia, o Senhor Deputado
Hermínio, e por outros Deputados também...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu só queria deixar
claro, que todos os pedidos que tem aqui dos Deputados são
encaminhado pela Presidência, eu que encaminho, mas eu não
tenho... tem a Rosinha que trabalha, parece-me que a 15 anos
aqui na Assembleia, todo ano é renovada.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Presidente, eu só queria
aqui para fazer uma...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Essa questão de
liberação...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu quero só fazer uma
complementação aqui Secretária, na época que foi feito o
pedido, inclusive, fui eu que fiz para a Casa, eu fiz o pedido,
nós tínhamos mais de 20 pedidos, eu pedi que fosse atendido
sete ou oito que são cargos de confiança da Casa, do primeiro
escalão, então foi isso. Foi autorizado, sete, oito, de primeiro
escalão, não é pedido de Deputado de mais nada não.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Que já estão aqui
na Casa há vários anos.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Excelência, todos os pedidos
que foram saídos da Presidência, foram atendidos, do Deputado
Hermínio, todos, todos os pedidos. Então, a questão da permuta,
não passa por mim, quando chega um pedido de cedência ou
de permuta, esse pedido vai automaticamente para a Gerência
de RH, porque eu tenho um Setor de RH na SEDUC que é
responsável para saber se eu posso tirar esse funcionário ou
não da sala de aula, ou ceder ou fazer permuta desse
funcionário.  Então, eu não posso de imediato autorizar, como
Secretária, a cedência ou a permuta desse funcionário.  Então
eu mando ao Setor do RH, vem de lá indeferido ou deferido.
Teve uma situação, vou até exemplificar aqui, posso Excelência,
Sr. Deputado Lebrão, posso falar da situação de São Francisco?

O SR. LEBRÃO – Fique à vontade.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – O Senhor Deputado me
pediu duas cedências; uma cedência, os dois, que eu cedo,
nunca neguei nenhuma cedência para Secretários Municipais,
uma, ele estava no período probatório e a outra seria uma
permuta. Eu expliquei para ele o seguinte: que a permuta, só
pode de professor para professor, não pode de técnico para
técnico está na 680. E o período probatório, ele pode até sair,
mas ele perde o período probatório, volta a contar quando ele
volta para a SEDUC, neste caso eu poderia liberar. Como eu
não poderia liberar? No primeiro pedido que o Deputado me
fez, que era de repente passar a cedência contando o período
probatório, e também a permuta que ele tinha me pedido que
era de técnico para técnico, sendo que eu só posso fazer para
professor de sala de aula. Então depois conversamos, ele
entendeu e foi feito a cedência para os dois servidores dele. O
servidor do Senhor, Excelência, Deputado Mauro, o senhor
comentou comigo, o senhor conversou comigo, mas aqui já
pedi ao setor do RH para tentar localizar essa permuta porque
eu sempre olho todos os casos, não são só do Senhor, ou
Deputado Hermínio, ou do Deputado Lebrão. Todas as permutas
e cedências de colegas Secretários, eu sento, eu converso,
vejo aquele que eu posso ceder ou não. Como eu disse no
início, eu estou com uma falta de 158 professores no Estado.
Então, para mim fica muito difícil a questão de cedência.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Secretária, só para dar um
aparte aqui, eu vou acabar interrompendo o pedido do
Deputado Ribamar Araújo. Mas, se a senhora tivesse me negado
Secretária, na mansidão que a senhora estava aí, eu tinha ido
tranquilo para casa. O duro é o jeito que a senhora me negou.
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Primeiro que precisa ter educação, eu não queria nada errado,
eu falei com o Secretário Adjunto; está aqui o Daniel. O Daniel
falou: “Deputado Maurão, assim dá, tecnicamente está correto.
Agora, Secretário, você vai resolver? Quem manda sou eu”. É
isso Secretária que nós não concordamos. Mas eu quero até
fazer um compromisso aqui, Deputado Hermínio, ela não vai
me convencer e eu quero me retirar, pedir a minha retirada, a
Secretária pode continuar fazendo a sua justificativa, ela vai
me fazer por escrito, porque ela não vai me convencer na
Tribuna falando assim. Hoje a senhora realmente está mansa,
calma, eu espero que os dias que a senhora ficar na Secretaria,
essa calma, essa mansidão continue com relação aos nossos
servidores.

Muito obrigado.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Posso continuar Excelência?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pode continuar.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Em relação à viagem aos
Estados Unidos, eu realmente viajei aos Estados Unidos com
18 Secretários que trabalham no Sistema de Avaliação, com o
CAED. Foi uma viagem paga pela Universidade Federal de Juiz
de Fora, não foi paga pelo Estado, nós fomos para um Seminário
sobre Avaliação e Resultados nos Estados Unidos. Eu fiquei um
período fora de 12 dias.

Quanto ao roubo das TV’s, houve mesmo um roubo no
Almoxarifado da SEDUC, mas quando o Gerente do
Almoxarifado, me chamou para poder falar, chegou ao meu
conhecimento que tinha sido, tinha acontecido o roubo de vários
televisores, computadores e algumas máquinas de ares-
condicionados, eu pedi a ele que de imediato fizesse uma
ocorrência policial e que nós abríssemos um processo
administrativo. Então, foi aberto um processo administrativo,
está na SEAD, uma sindicância e tem um processo na Polícia
Civil de investigação. Então, está sendo investigado o roubo na
SEDUC, lá no Almoxarifado e nós já retemos esse valor,
Excelência, no contrato de vigilância, porque é uma
responsabilidade da empresa de vigilância pagar o que foi
roubado, porque é de responsabilidade dela. Então, já foi retido
no contrato esse valor, mesmo com as investigações que ainda
não foram apuradas, nós já retemos esse valor no contrato de
vigilância. Então, a gente só está aguardando mesmo finalizar
a questão das investigações.

A SRA. ANA DA OITO – Secretária.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Sim.

A SRA. ANA DA OITO – Quando falou em vigilância, a Escola
de Jacinópolis, tem dois anos que eu venho pedindo, entra
Secretária e troca Secretária, eu venho pedindo vigilante. Lá já
foi assaltado por duas vezes, lá não tem vigilância. Gostaria
que a senhora incluísse aí.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputada Ana, não
vamos atrapalhar, mas se colocar os vigilantes, aumenta os
roubos.. Não vai diminuir não.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ - Eu vou pedir, Excelência,
para a minha assessoria estar anotando para ver se realmente,
há necessidade de vigilância na Escola de Jacinopolis.
Quanto ao funcionário que foi morto, realmente teve esta
fatalidade, um funcionário foi a Nazaré para poder levar

equipamento para a Escola Francisco Dias Moretti, na volta
ele teve um surto e caiu no rio, se afogou e faleceu, mas nós
abrimos também um processo administrativo, um penal para
poder fazer um processo investigatório e já foi constatado eu
tenho até o resultado, foi fechado o inquérito. Ele teve um
surto e se afogou realmente. Então houve essa fatalidade deste
funcionário, mas foi uma fatalidade.

A Deputada Epifânia, me perguntou sobre a gratificação
prisional dos professores. Vou está encaminhando para a
comissão do PCCR para análise, Excelência. A elevação de
nível também que a senhora está solicitando  em relação a lei
das Escolas Famílias Agrícolas, nós temos convênios hoje com
as Escolas Famílias Agrícolas e teve uma lei onde ao invés do
convênio, nós passássemos uma bolsa de R$300,00 por aluno,
só que como não foi previsto no orçamento de 2013, nós
estamos com dificuldade para fazer este tipo de pagamento.
Então em reunião com a Secretária, com o Governador, nós
falamos que iríamos manter o convênio este ano e que
colocaríamos no orçamento de 2014 para começarmos a pagar
já no início do ano que vem, mas também já foi conversado
com a senhora e com toda AEFARO.

A Deputada Glaucione questionou sobre os veículos que
estão aqui. Excelência, realmente eu desconheço, porque não
fui eu, eu não pedi para que alguém viesse do interior, não
tem nada assinado por mim, não telefonei, se alguém veio foi
por livre e espontânea vontade, vou está vendo se houve
realmente, mas eu desconheço realmente essa questão dos
veículos vindos para estarem aqui, acredito que essa situação
hoje aqui, é pessoal da Secretaria de Educação. Foi a questão
dos veículos e os diretores que a senhora falou, sobre os
diretores poderiam estar aqui eu não lembro mas, me desculpe.

A SRA. GLAUCIONE – Secretária, na verdade na minha fala
eu disse para a senhora, só vou fazer um comentário e reflexão,
e fui muito verdadeira, falei do meu coração, e eu continuo
sendo verdadeira e falando do meu coração até porque tem
mensagem aqui que confirma que a SEDUC ligou para o interior
chamando o pessoal, eu tenho mensagem no meu celular.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Eu desconheço Deputada,
mas eu vou estar apurando sim, já que a senhora está
colocando em Plenário.

Aos outros Deputados, Deputado Zequinha, Deputado
Neodi, Deputado Kaká, Deputado Tucura, Deputado Lebrão,
eu gostaria de agradecer o imenso carinho, vou levar para
mim como experiência de vocês que tem muito mais experiência
do que eu na vida pública, essa fala de vocês, essa reflexão.
Eu, de fato, se destratei algum de vocês, peço desculpas
novamente porque eu não me lembro, e se fiz isso como o
Deputado Ribamar colocou, às vezes na tarefa do dia a dia
acabamos não conseguindo está atendendo no exato momento,
mas eu vou procurar estar atendendo melhor. Peço novamente
desculpas se por acaso eu destratei Vossas Excelências.

Deputado Hermínio, o Senhor questionou a vigilância
armada, esse contrato é de 2010, quando ele foi licitado
novamente eu não era Secretária de Educação, apenas
coloquei para frente e montei o processo, mas, a autorização
da despesa não foi minha porque eu não era Secretária de
Educação. O valor dele não era de dezoito milhões era de
vinte milhões, em 2010, ele passou para cinquenta e sete
milhões porque não tinha em todos os postos, vigilância, eram
apenas em algumas escolas. Hoje 100% das escolas têm
vigilância, hoje todos os postos, coordenadorias, prédios
alugados da SEDUC, todos eles têm vigilância armada, armada
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ou não armada. Então o valor se dá por isso, porque antes não
tinha nem 30% das escolas com vigilância, hoje 100% das
escolas têm vigilância. Mas o Senhor, Excelência, está correto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Mas eu perguntei
se é necessário mesmo esse contrato? E eu sabia que a senhora
não era a Secretária, mas você fazia parte da...

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ - Eu era Diretora Financeira.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Isso, Diretora
Financeira.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – É necessário vigilância na
Escola, se ela é armada ou não, ou eletrônica, temos que ver
o que é melhor e mais barato para o setor público. Então nós
já estamos...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – A senhora acha
que esse é o mais barato?  A Forma mais barata que conseguiu
achar?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Não, eu não disse que ele
é o mais barato Excelência, eu disse que nós temos vários
modelos e nós estamos trabalhando com o modelo do Espírito
Santo, que é de vigilância eletrônica, a gente já está trabalhando
com isso, estamos montando o processo para ver se
futuramente trabalhamos com a vigilância eletrônica e só deixa
essa vigilância em locais mesmo de difícil acesso, onde as
pessoas precisam estar mesmo, que tem muita violência e tal.
Mas a nossa ideia é trabalhar com a vigilância eletrônica.
Respondido Excelência?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está.

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Inclusive, tem uma equipe
que foi nomeada pelo Governo para poder fiscalizar todos os
contratos que tem no Estado, todos! A vigilância é um deles,
essa comissão foi criada através de Decreto e faz todos os
questionamentos, nós já estamos fazendo quanto tem. Temos
uma equipe da SEDUC que vai ao interior ver se há realmente
a necessidade daquele posto, se não tiver a gente já diminui, a
gente tira.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Onde estavam os
guardas na hora que roubaram os televisores? Se existe
guardas em todas as Escolas onde eles estavam?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Eles estavam lá.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – E não viram?

A SRA. ISABEL DE FÁTIMA LUZ – Eles estavam lá, mas isso
nós falamos. Fizemos um boletim de ocorrência está tendo
investigação, já retemos na conta da empresa o valor do roubo,
que deu em torno de seiscentos, setecentos reais para a
empresa de vigilância devolver esse dinheiro para o Estado,
apurando ou não. Mas eu preciso esperar finalizar as
investigações. Esclarecido Excelência? Foram os últimos
questionamentos.
Mas alguma coisa?

Muito obrigada Excelência, a todos os Deputados
presentes, estarei à disposição na Secretaria de Educação e
com as portas abertas para vocês, assim que precisarem de

mim, do serviço do Governo podem está procurando a
Secretaria de Educação. Minha chefe de gabinete se eu não
estiver pode estar marcando qualquer audiência comigo. Estou
me dispondo a vir quantas vezes forem necessárias a esta
Casa de Leis.

Muito obrigada Deputado.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Presidente, uma Questão de
Ordem?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois , Kaká.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Eu gostaria que Vossa Excelência
antes de encerrar a Sessão, colocasse em deliberação para
que a Sessão ordinária de amanhã que é às 15 horas o horário
regimental, fosse transferida para às 09 horas e 30 minutos
da manhã, por ser uma Sessão deliberativa, porque nós
estamos nas vésperas de um feriado prolongado e amanhã  a
tarde pode não dá quorum, enfim. Então eu gostaria do
entendimento da maioria dos Deputados. Eu gostaria que Vossa
Excelência deliberasse a transferência da Sessão de amanhã
das 15 horas, para às 9 horas e 30 minutos da manhã a Sessão
Ordinária. Faço um requerimento verbal.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, nós vamos
fazer o Ato da Mesa.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Transferindo?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Ok. Fechado então. Obrigado
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Todos concordam?
Aprovado.

Eu queria primeiro dizer o seguinte... agradecer a
Secretária, mas dizer que todas as denúncias que o Deputado
Maurão e que o professor e outras pessoas, a Deputada
Glaucione trouxe para esta Sessão nós vamos encaminhar para
o Ministério Público e vamos discutir se cabe uma investigação
dentro da própria Assembleia para fazermos uma comissão,
até porque é bom nós visitarmos as Escolas, Deputado Kaká,
nós temos visitado pouco para ver a realidade das Escolas.
Mas eu queria Secretária, o pior erro do nosso Governo é de
sempre defender, porque não tem nenhum Deputado que
defende, aqui a maioria dos Deputados defende o Governo,
agora talvez o Deputado Maurão é quem mais defende esse
Governo. Ele está decepcionado sabe, Deputado Neodi, está
decepcionado, e eu vou falar um negocio para você, tudo que
ele falou aqui de diária, de tratamento, de tudo, Deputado
Luizinho, nós não vamos deixar isso quieto não. Porque se
tem, eu acho que o Governo mostrou, a nossa Secretária pode
até não ser querida pelo povo, agora pela equipe do governo,
tu é querida mesmo, porque o povo veio aqui para te defender.
Mesmo nós tendo carinho por você, mas nós temos um carinho
muito grande pelo Deputado Maurão e tudo que foi dito aqui
tem certo sentido Secretária, e era bom o Estado pegar essas
coisas para reconhecer que erra, todos nós erramos, é bom
reconhecer, por isso não vamos deixar quieto, vamos apurar
Secretária.

Encerrado, pedimos a Deputada Glaucione e o Deputado
Ribamar para que acompanhe a nossa Secretária até o Salão
Nobre.
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Neste momento declaro encerrada a Comissão Geral e
retornaremos a Sessão Ordinária.

(Encerra-se a Comissão Geral às 19 horas e 50 minutos)

Passemos às Breves Comunicações.
Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao Grande

Expediente.
Não há Oradores inscritos.
Passemos às Comunicações de Lideranças. Não há

Oradores inscritos.
Encerrada as Comunicações de Lideranças, passemos à

Ordem do Dia.
Solicito ao nosso Secretário que proceda à leitura das

Proposições recebidas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há Proposições.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao nosso
Secretário que proceda à leitura das Matérias a serem
apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há Matérias a serem
apreciadas, Senhor Presidente

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia.

Passemos às Comunicações Parlamentares. Não há
Oradores inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus, e antes de encerrar a presente Sessão convoco Sessão
Ordinária para o dia 27 de março do corrente mês, ou seja,
excepcionalmente às 09 horas.

(Encerra-se está Sessão às 19 horas e 52 minutos).

DOTAÇÃO ORÇAMENTÁRIA: As despesas decorrentes da
contratação correrão à conta dos recursos consignados no
Orçamento da Assembleia Legislativa de Rondônia, para o
exercício de 2013, na seguinte classificação orçamentária:

Programa de Trabalho – 01122102020620000  - Fonte de
Recurso – 0100000000 - Elemento de Despesa n° 339030 -
Elemento de Despesa nº 339039 - Nota de Crédito n°
2013NC00156

FORO: Fica eleito o foro da Comarca da cidade de Porto Velho,
Estado de Rondônia, para dirimir questões oriundas deste
contrato, por mais privilegiado que outro possa ser.

DISPOSIÇÕES GERAIS: Para firmeza, e, como prova de assim
haverem, entre si, ajustado e contratado, foi lavrado o presente
contrato, que depois de lido e achado conforme, será assinado,
em 02 (duas) vias de igual teor e forma, pelas partes
Contratantes.

Porto Velho de 25 de março de 2013.

CONTRANTE:
ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDONIA
Deputado JOSÉ HERMÍNIO COELHO  - Presidente
ARILDO LOPES DA SILVA – Secretário-Geral

CONTRATADA:
DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS LTDA
LEONIDO BATISTA BRANDÃO - Representante

Visto:  CELSO CECCATTO -Advogado-Geral

ADADADADADVVVVVOCAOCAOCAOCAOCACIA GERALCIA GERALCIA GERALCIA GERALCIA GERAL

EXTRATO  CONTRATO N°.  002 /2013.
PROCESSO Nº. 00175/2011

CONTRATANTE:  ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA
CONTRATADA: DISTRIBUIDORA DE AUTO PEÇAS RONDOBRAS
LTDA

OBJETO: A contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de manutenção corretiva e preventiva,
com o fornecimento de peças genuínas e originais de fábrica
nos veículos automotores.

PREÇO: No valor total de R$ 370.135,00 (trezentos e setenta
mil cento e trinta e cinco reais), e será pago mensalmente de
acordo com os serviços prestados, calculado pelo preço unitário,

PRAZO: O prazo de vigência deste contrato é de 12 (doze)
meses, contado da data da sua assinatura.

SUP DE RECURSOS HUMANOSSUP DE RECURSOS HUMANOSSUP DE RECURSOS HUMANOSSUP DE RECURSOS HUMANOSSUP DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº0849/2013-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 326 de 10 de novembro de 2005,

Considerando o art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 705,
de 20 de março de 2013, Resolve:

N O M E A R

ARILDO LOPES DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Secretário Geral, código RDS, a
partir de 1º de abril de 2013.

Porto Velho, 1º de abril  de 2013.

JOSE HERMÍNIO COELHO
PRESIDENTE



8 DE ABRIL DE 2013Nº 049 645Pág.8ª LEGISLATURA

Diário assinado digitalmente conforme Resolução nº 211 de 9/05/2012. O respectivo arquivo digital
com certificação encontra-se no sítio da Assembleia Legislativa de Rondônia http://www.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

ATO Nº0850/2013-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos do
Artigo 10 da LC nº 326 de 10 de novembro de 2005,

Considerando o art. 2º, da Lei Complementar Estadual nº 705, de 20 de março de 2013;

R E S O L V E

Art. 1º Nomear os Servidores relacionados, no Cargo de Provimento  em Comissão, a partir de 1ª de abril de 2013.
Art. 2º Como forma de garantir os princípios da eficiência e da economicidade a Superintendência de Recursos Humanos, não

fará nova exigência de documentação dos servidores renomeados.

NOME         CÓDIGO LOTAÇÃO
ALEXEI VERAS ABDO AST-25 DEP DE INFORMÁTICA
CARLOS ALBERTO FERNANDES CUNHA AT-15 SUP DE FINANÇAS
CELY PINTO LIMA AT-20 SUP DE FINANÇAS
EDERJONES SOARES DE SOUZA AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
EDVALDO MACEDO DE MEDEIROS AST-22 DEP DE LOGISTICA
RODRIGO CESAR SILVA MOREIRA AT-18 CONTROLADORIA GERAL
TANANY ARALY BARBETO DGS-2 SUP  DE FINANÇAS
SERGIO ROBERTO DOS SANTOS REBELO AT-09 SUP.  DE FINANÇAS
RONALDO BARROS DE LIMA AT-23 SUP DE RECURSOS HUMANOS
RENATE CRISTINA CARVALHO RECKTENVAL AP-22 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MARIO CESAR ORTIZ DE BRITO AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
NEURISLENE M. ARAUJO AMORIM AT-23 SUP DE RECURSOS HUMANOS
MOACIR LUIZ TECHIO AT-27 SUP DE FINANÇAS
MILTON DOBBLER DGS-3 SUP  DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MARLUCE NOGUEIRA AST-09 SUP  DE FINANÇAS
MARIA DO SOCORRO MIRANDA DE OLIVEIRA DGS-9 SUP DE RECURSOS HUMANOS
MARIA DO CARMO FERNANDES AST-07 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MARIA DAS DORES GOMES AT-22 SUP DE FINANÇAS
MARCOS A BORGES DE ANDRADE AT-15 SUP DE RECURSOS HUMANOS
LOURDES TEREZINHA LENA DGS-4 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
LEUDINEIA BARROS RAMOS AT-21 SUP DE RECURSOS HUMANOS
LAURICELIA DE OLIVEIRA E SILVA DGS-4 SUP  DE FINANÇAS
AILTON JOSE DA SILVA DGS-3 SUP DE RECURSOS HUMANOS
FERNANDO LUIS BRUM PRETTZ DGS-1 POLICIA LEGISLATIVA
LAILA DA PENHA DAL MAS AT-25 SUP DE RECURSOS HUMANOS
KELLY COSTA LIMA AT-25 SUP DE RECURSOS HUMANOS
JULIO JUHASC AT-19 SUP DE RECURSOS HUMANOS
JOSE LUIZ REYS ORTIZ DE LA VEJA AT-25 SUP DE FINANÇAS
JORGE MARQUES MOREIRA AST-15 SUP DE RECURSOS HUMANOS
JORGE GOMES DA SILVA DGS-4 SUP DE RECURSOS HUMANOS
MARIA DE FATIMA G. SILVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
JOAO BOSCO PINTO SILVA AST-23 SUP DE RECURSOS HUMANOS
JEDIAEL PEREIRA DA SILVA AT-21 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
IVETE F MARTINS DOS SANTOS AT-18 SUP DE FINANÇAS
HELENA L. FREIRE DE OLIVEIRA AST-26 SUP DE RECURSOS HUMANOS
EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO DGS-3 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CLAUDIA DOS SANTOS LIMA AST-17 GAB SECRETARIA LEGISLATIVA
ALEXSANDRO DA SILVA FREITAS AT-14 GAB SECRETARIA ADMINISTRATIVA
OLIVIA CABRAL DA SILVA BAKAUS DGS-4 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
EVA VILMA FERREIRA NUNES DGS-2 SUP DE RECURSOS HUMANOS
ESTER ALVES DE CASTRO AST-17 SUP DE RECURSOS HUMANOS
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EDNO APARECIDO DA COSTA DE SOUZA AT-30 SUPDE FINANÇAS
EBENEZER PEREIRA DA SILVA AT-15 SUP DE RECURSOS HUMANOS
VICENTE DE PAULA J. FERNANDES ASP-09 SECRETARIA LEGISLATIVA
SIMARA CAMPOS DAVIES AT-09 SEC ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
ROXANE SILVA DE OLIVEIRA DGS-9 SEC  ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
MILTON NEVES DE OLIVEIRA DGS-2 SUP  DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MILSON ALVES DA GUIA AT-19 SECRETARIA LEGISLATIVA
MICHELMA DANTAS DO NASCIMENTO AT-21 SECRETERIA GERAL
JOSE ROBERTO SOUTO DE LUCENA ASP-09 SEC LEGISLATIVA
FLAVIA RENATA MATCHKO AST-25 SEC ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
DORISMAR FRANCISCA S.DE VASCONCELOS AT-19 SUP DE RECURSOS HUMANOS
ROSIMARY COSTA PAIXAO AST-25 GAB SECRETARIA ADMINISTRATIVA
PRISCILA OLIVEIRA DA SILVA AST-19 POLICIA LEGISLATIVA
BENVINDA CHAVES LEVINO CRUZ DGS-9 SUP DE RECURSOS HUMANOS
CARLA MARIA MARTINS LOBO DGS-4 SUP  DE FINANÇAS
ANDRE FERREIRA PAES DGS-4 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
MAINNE RENATA MERGUES LUSTOSA AST-19 GAB SEC ESP DE ENG E ARQUITETURA
EDUARDO M VALVERDE OLIVEIRA ARAUJO DGS-9 GAB SEC DE PLANEJ E MOD DA GESTÃO
DEVONILDO DE JESUS SANTANA AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
WISLLANY KEILLY MORAIS GALDINO AT-19 GAB SECRETERIA GERAL
ADAIR MARSOLA AT-30 GAB SECRETARIA LEGISLATIVA
CARLOS VALTECIR DIAS DE OLIVEIRA AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
CALIXTO MELO DE SOUZA AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
ELIOMAR DE ARAUJO PEREIRA AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
MAYARA RODRIGUES SILVESTRE AST-07 GAB PRESIDÊNCIA
ALZIMAR PEREIRA DE OLIVEIRA AT-19 POLICIA LEGISLATIVA
CARLOS ALBERTO HOLANDA JUNIOR AST-26 POLICIA LEGISLATIVA
ALAN JOSE DE MELO MACHADO AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
ABDON DO NASCIMENTO AST-09 DEP DE LOGISTICA
ALCIDES DE AMORIM AST-09 DEP DE LOGISTICA
DOMINGOS SAVIO MARCONDES DALL AGLIO DGS-4 SUP DE COMPRAS E LICITAÇÕES
CLEUCINEIDE DE OLIVEIRA SANTANA AT-25 SUP DE RECURSOS HUMANOS
JANEIDE MENDONÇA JESUS� AST-09 DEP DE LOGISTICA
FRANCISCO DE ASSIS RIBEIRO DA CONCEIÇÃO AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
ZULCIDE MENDES SANTANA AST-09 DEP DE LOGISTICA
ALBERTO LUIS DE MELO LISBOA AT-22 DEP DE INFORMÁTICA
NEVITON SOARES DA SILVA AST-20 POLICIA LEGISLATIVA
HEBERTON DIAS AT-26 POLICIA LEGISLATIVA
IZABEL ASSUNÇÃO DE ARAUJO LIMA AST-19 GAB SEC ADMINISTRATIVA
JOSE HERONIDAS OLIVEIRA AST-30 GAB SEC ADMINISTRATIVA
MARIA JOSE DA SILVA RAVANE AT-25 GAB SEC ADMINISTRATIVA
JIVALDO AGRIPINO BRITO AST-21 POLICIA LEGISLATIVA
JEDIAEL PEREIRA DA SILVA JUNIOR AST-26 GAB PRESIDÊNCIA
JOAQUIM SANTOS CUNHA AT-25 GAB SECRETERIA GERAL
MAGNO ALVES DE LIMA AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
MANOEL PINTO DA SILVA DGS-4 POLICIA LEGISLATIVA
MAX MILIANO PRENSZLER COSTA DGS-2 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
ANTONIO GERALDO RAMOS AST-02 GAB PRESIDÊNCIA
ANA CELIA ANDRADE NUNES AST-19 GAB ADVOCACIA GERAL
SILVIA LUISA C DOS SANTOS MC D.DAVY DGS-9 GAB ADVOCACIA GERAL
RAIMUNDA NONATA NERIS XAVIER AST-26 GAB  SEC DE PLANEJ E MOD DA GESTÃO
JOAO DOS SANTOS LEANDRO AT-21 GAB PRESIDENCIA
VALDECI AUX. VELOSO AST-09 DEP DE LOGISTICA
ROSA SOARES SALES AP-29 GAB PRESIDÊNCIA
SILVIO SERGIO MAIA PINTO MONTE AST-14 DEP DE INFORMÁTICA
ALBERTO DE CARVALHO ANDREOLI AT-24 DEP DE ENGENHARIA
ANDRESSA RIBEIRO DE SOUZA AST-15 SUP DE RECURSOS HUMANOS
ARLI CARDOSO DE OLIVEIRA AST-09 SUP DE FINANÇAS
FRANCISCO CARLOS DUARTE SEREJO AST-20 POLICIA LEGISLATIVA
UILIAN DIEGO MARTINS SIQUEIRA AT-24 GAB. SEC. DE PLANEJ E MOD DA GESTÃO
ANA CAROLINA CARRANZA LEITE AST-15 GAB SECRETERIA GERAL
MARIA INES P. DE ARAUJO AST-09 DEP DE LOGISTICA
MARIA SAMPAIO DOS SANTOS AST-09 DEP DE LOGISTICA
SAIONARYA LEAO DA SILVA AST-22 GAB PRESIDENCIA
RAYLDISON FARIAS MATIAS AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
ROSINALDO DA COSTA BRAGA AST-09 DEP DE LOGISTICA
RUI BARBOSA OLIVEIRA CARNEIRO AST-15 DEP DE LOGISTICA
SAMUEL MAIA GOMES AST-11 DEP DE LOGISTICA
LUCIANA CALDEIRAS SIMOES DA S.N.DE SOUZA DGS-1 GAB SECRETARIA ADMINISTRATIVA
AGNELIO NUNES PEREIRA AST-05 DEP CERIMONIAL
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MARCILIO FERREIRA DA SILVA AT-23 GAB PRESIDÊNCIA
CELSO CECCATTO DGS-1 GAB ADVOCACIA GERAL
JOSE SARAIVA G. DE MATOS AST-09 DEP DE LOGISTICA
ELIENIO DE NAZARE NASCIMENTO AST-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
HENRIQUE SEMPER DE BRITO AST-09 DEP DE LOGISTICA
JOAO BATISTA DA COSTA FILHO AT-22 DEP DE LOGISTICA
VANDERLEY DA COSTA DGS-4 POLICIA LEGISLATIVA
WISTON FOREST BLANCO AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA DGS-2 GAB SECRETERIA GERAL
RITA CUNHA SALES AST-21 GAB SECRETERIA GERAL
OSMAR MODESTO PINHO DAS C. JUNIOR AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
PAULO SERGIO FIGUEIREDO AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
CARLOS A MARTINS MANVAILER DGS-1 GAB SECRETARIA LEGISLATIVA
CICERO VITORINO DE SOUZA DGS-9 GAB SECRETARIA LEGISLATIVA
EUGENILDO LEAL DE ALMEIDA AST-20 POLICIA LEGISLATIVA
CLEBSON FEITOSA DA SILVA AST-20 SUP DE RECURSOS HUMANOS
CARLA MAIZA SILVA DE FRANÇA AST-20 SUP DE  COMP E LICITAÇÕES
MARIA VILANI SOUZA SILVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
CAIO ARAUJO DE AZEVEDO AT-09 GAB SECRETARIA ADMINISTRATIVA
DAIENE MELLO PEREIRA SILVA DE FREITAS DGS-6 GAB SECRETARIA ADMINISTRATIVA
MARIA AVENILDE BEZERRA LIMA AT-26 GAB PRESIDÊNCIA
FABIO JOSE VIEIRA MORAIS AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
HENRY ALVES CALIXTO AT-28 GAB SEC LEGISLATIVA
MANOEL SALUSTIANO FERREIRA DE MELO AT-22 GAB SEC LEGISLATIVA
MARIA APARECIDA MOREIRA DE SOUZA AT-26 GAB SEC GERAL
GISELE MARIA DA SILVA GRAVATA DGS-9 GAB SEC ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
JONATAN DIAS CAMPOS AT-22 GAB SEC ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
KRUGER DARWICH ZACARIAS DGS-1 GAB SEC ESPECIAL DE ENG E ARQUITETURA
ARGAS CHRISPIM DE ALMEIDA AST-30 GAB SEC ESP DE ENGE ARQUITETURA
JOSE NUNES BEZERRA JUNIOR DGS-9 GAB SEC ESP DE ENG E ARQUITETURA
MARIA DO P.S.CUNHA AST-09 DEP DE LOGISTICA
MARIA JOSELMA SOUZA MATOS AT-19 GAB ADVOCACIA GERAL
LIANA VILARIM VIEIRA AT-22 GAB SEC DE PLANEJ E MOD DA GESTÃO
LUCIANO DOS SANTOS GUIMARAES DGS-1 GAB SEC DE PLANEJ  E MOD DA GESTÃO
DIOGO SOARES TOLENTINO DGS-9 GAB SEC ADMINISTRATIVA
MIRIAN CAMPOS MIRANDA AT-25 GAB PRESIDÊNCIA
PAULO TIMOTEO BATISTA AT-30 GAB PRESIDÊNCIA
GENILDA DE JESUS FERRAZ SOARES AST-22 GAB SEC ADMINISTRATIVA
JOSE R DE SOUZA DOS SANTO AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
JOSE RIBAMAR FERNANDES DE SALES AST-20 POLICIA LEGISLATIVA
LINCON OLIVEIRA SERRATH AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
FRANCISCO SOARES DE OLIVEIRA AST-09 DEP DE LOGISTICA
NELIO SOBREIRA REGO AT-25 GAB ADVOCACIA GERAL
MARIA HELOISA PAIXAO DA SILVA MACHADO AT-11 CORREGEDORIA  ADMINISTRATIVA DA ALE
PAULO SERGIO MOURA DE ARAUJO AT-15 DEP DE LOGISTICA
RAIMUNDA COSTA MELO AST-09 DEP DE LOGISTICA
CARLOS ALBERTO TESCH AP-25 GAB PRESIDÊNCIA
FRANCISCO EURICO COSTA GONÇALVES AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
FREDSON AGUIAR RODRIGUES AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
ELIEUDO PEIXOTO GOMES AST-24 GAB PRESIDÊNCIA
LUCILEIA DE OLIVEIRA DE ABREU AST-09 DEP DE LOGISTICA
FRANK MENEZES DA SILVA ASP-23 GAB PRESIDÊNCIA
TARCISIO PARADA DE CARVALHO AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
MANOEL NAZARENO CARVALHO DA S. JUNIOR AP-23 GAB PRESIDÊNCIA
VALMIR FREITAS NEVES AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
DANIEL DE SOUSA MOTA AT-09 CONTROLADORIA GERAL
JOAIR FERREIRA VICENTE AST-09 GAB PRESIDÊNCIA
JOSE ELIDIO DOS ANJOS AT-09 GAB PRESIDÊNCIA
ROSA MARIA R BRONZEADO M. COSTA AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
MAIARA DA SILVA VIEIRA DGS-6 GAB PRESIDÊNCIA
MANOEL DA CONCEIÇAO FILHO AT-08 GAB PRESIDÊNCIA
CARLOS EDUARDO FERREIRA DGS-1 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
SUELI RODRIQUES DE MATOS AT-21 DEP LEGISLATIVA
JOSE WANDERLEY GOMES DE SOUTO AT-18 DEP DE LOGISTICA
MARIA DO SOCORRO MONTEIRO DE L. MENDES DGS-3 GAB PRESIDÊNCIA
NEIDE NASCIMENTO E CASTRO SANTOS AST-21 CONTROLADORIA GERAL
NELMA MARIA JERONIMO VIEIRA AT-19 CONTROLADORIA GERAL
MAURO SERGIO SANTOS SILVA AST-09 GAB PRESIDÊNCIA
ESTELIA PEREIRA BRASIL AST-20 DEP DE LOGISTICA
GILSINEIA DE SOUZA SOARES AT-22 DEP LEGISLATIVA
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MARIA APARECIDA SILVA NASCIMENTO DGS-4 DEP LEGISLATIVA
RAIMUNDO NONATO MARTINS DE CASTRO AT-21 GAB PRESIDÊNCIA
TADEU AUGUSTO ITAJUBA AT-30 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
VALDEIR MOREIRA DE SOUZA AST-21 POLICIA LEGISLATIVA
WAGNA VIEIRA DA SILVA AT-08 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
EDNO MARQUES ASSUNÇAO DGS-2 GAB ADVOCACIA GERAL
FRANCILENE DA SILVA CHIANCA MARQUES AST-09 GAB ADVOCACIA GERAL
CARLOS AUGUSTO REIS AST-21 GAB ADVOCACIA GERAL
LINDALVA DA SILVA ROMANINI AT-20 GAB SEC  DE PLANEJ  E MOD DA GESTÃO
ALINE PEREIRA MOTA BATISTA AST-21 GAB PRESIDÊNCIA
TIAGO SOARES DE LIMA PINTO AST-14 GAB SEC ADMINISTRATIVA
JERCILENE PIRES DE SOUZA OLIVEIRA AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
GLIMANES BENTES PEREIRA AST-11 GAB ADVOCACIA GERAL
LEONARDO GUIMARAES BRESSAN SILVA DGS-2 GAB ADVOCACIA GERAL
ELIZETE GOMES ALECRIM AST-09 DEP DE LOGISTICA
EMIR FREITAS DA SILVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
MARCIO ROCHA PEREIRA AST-15 DEP DE LOGISTICA
REMO GREGORIO HONORIO AST-21 GAB ADVOCACIA GERAL
ROSINEY ARAUJO REIS AT-22 GAB ADVOCACIA GERAL
RODRIGO MOREL DE MOURA AT-19 DEP CERIMONIAL
MARIA MADALENA G. SANTANA AST-09 DEP  DE LOGISTICA
VANESSA OLIVEIRA DE MORAIS DGS-6 GAB  SEC  DE PLANEJ E MOD DA GESTÃO
ADERLANE DAVIS DOS SANTOS AST-28 DEP PLANEJAMENTO GERAL
IRIMAR INAJOSA FERREIRA AP-30 GAB PRESIDÊNCIA
AGAR MALTA BELEZA AST-09 DEP MÉDICO
LUCIANA MALTA BELFORT AST-09 DEP DE LOGISTICA
AMANDA OLIVEIRA LIMA AP-19 DEP LEGISLATIVO
ANA LUCIA DE SOUZA BRANDÃO AST-21 DEP LEGISLATIVO
DEBORA SANTIAGO SANCHES AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
MARTIZAEL AUGUSTA LOPES ASP-28 GAB PRESIDÊNCIA
GEANE SOCORRO L DA SILVA DGS-3 DEP DE LOGISTICA
MARIA IVONI DA SILVA LIMA AT-21 DEP LEGISLATIVO
ROSINALDO SOARES OLIVEIRA AST-08 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
SELMA FEITOSA DA COSTA AT-15 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
ANDRE RICARDO SILVA DE AZEVEDO AST-26 POLICIA LEGISLATIVA
FRANCISCO C FAVACHO NOGUEIRA AT-19 GAB SEC ADMINISTRATIVA
FREDSON BARROSO FREIRE AT-22 GAB SEC ADMINISTRATIVA
ALCIMAR SALUSTIANO SANTOS AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
ROBSON LUZ DA SILVA DGS-4 DEP LEGISLATIVO
MARCIA APARECIDA D. MORAIS AT-09 DEP DE LOGISTICA
IZABEL CRISTINA FLORENCIO BARBOSA AST-23 DEP CERIMONIAL
LUCINEIA DA COSTA SILVA DGS-9 DEP DE PLANEJAMENTO GERAL
NATALIA SUELEN GALVAO PEREIRA AST-14 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
ALEXANDRO LUIZ FILIPINI AST-09 DEP DE LOGISTICA
ALFREDO SENNA AT-09 DEP DE LOGISTICA
NEURACI DA SILVA ELIAS AST-09 DEP DE LOGISTICA
LILIANE MARTINS DE MELO OLIVEIRA AST-15 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
CELIO JACIENTICK PIMENTA AST-21 DEP CERIMONIAL
ERICA GONÇALVES DA SILVA AT-20 DEP DE INFORMÁTICA
GLAUCIA CAVALCANTE DA COSTA BENTO DGS-4 DEP LEGISLATIVO
MARILENE DA ROSA DGS-3 GAB PRESIDÊNCIA
LUCIO AFONSO DA FONSECA SALOMA AT-22 GAB ADVOCACIA GERAL
GILBERTO ALVES RODRIGUES AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
ELENNI EUDES E SILVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
JACOB RODRIGUES NERY AT-26 POLICIA LEGISLATIVA
JANIO HENRIQUE CARVALHO BRAGA AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
ERONIDE RODRIGUES DA SILVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
VITOR PANIAGUA AT-26 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
ESTEVAM ALVES BARBOSA AST-09 DEP DE LOGISTICA
EUNILSON COSTA FREITAS DGS-4 DEP DE LOGISTICA
FRANCISCO DE ASSIS DA COSTA RODRIGUES AST-09 DEP DE LOGISTICA
DILMA MARIA DA SILVA SANTOS AT-30 DEP PLANEJAMENTO  GERAL
LUCINEY MARQUES PINHO DGS-4 DEP LEGISLATIVO
GESSI TABORDA DA COSTA AT-25 GAB PRESIDÊNCIA
MARCIA ADELINA DE OLIVEIRA L. ASSUNÇÃO AP-22 DEP DE APOIO E PROD PARLAMENTAR
IVANILDO SOARES DA SILVA AT-21 GAB PRESIDÊNCIA
MARIA DE FATIMA ARAUJO DA SILVA AT-21 DEP LEGISLATIVO
VALERIA FERNANDES DE SOUZA DGS-9 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
REGINA MARTINS SOUSA AST-09 DEP LEGISLATIVA
ALBERTO JORGE VALLE AST-26 POLICIA LEGISLATIVA
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ALEXANDRO CARLOS GOMES AST-22 CONTROLADORIA GERAL
CALIL MACHADO SANTANA AST-21 CONTROLADORIA GERAL
JOSIVAL RODRIGUES SILVA AT-30 DEP DE LOGISTICA
MARIA IOLANDA EMILIANO DE OLIVEIRA DGS-9 DEP DE APOIO E PROD PARLAMENTAR
JOSIANI APARECIDA A DA COSTA BARRETO AST-09 DEP DE LOGISTICA
UEVETON ROSA DOS SANTOS AT-19 DEP DE PLANEJAMENTO GERAL
BENIGNO DE OLIVEIRA ANDRADE AT-16 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
JANE ESTER SIQUEIRA LEMOS AST-01 DEP CERIMONIAL
HUZIEL TRAJANO DINIZ DGS-3 DEP LEGISLATIVO
MARCIA COELHO DE MELO RAMOS AT-12 DEP MÉDICO
LUIZ CARLOS DA SILVA AST-14 DEP DE LOGISTICA
LUCIANO RAUFRIDO ALVES TAVEIRA AST-19 DEP DE ARQUITETURA
MIRANILDE RODRIGUES DO NASCIMENTO DGS-3 DEP DE APOIO E PROD. PARLAMENTAR
MARIA D.G.RAMOS SANTOS AST-09 DEP DE LOGISTICA
CARLOS MONTEIRO REZENDE DGS-4 DEP DE PLANEJAMENTO GERAL
MARIA DE NAZARE DOS SANTOS AST-19 DEP DE LOGISTICA
ELTON BORDINE BITTENCOURT AT-27 GAB PRESIDÊNCIA
GRACE A FERNANDES SILVA AST-21 CONTROLADORIA GERAL
HIGO STEPHANYE PINTO GONCALVES AT-16 CONTROLADORIA GERAL
ADEMILDE DIAS CORREIA AT -12 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
PEDRO LOURENÇO SOBRINHO NETO AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
MAIQUE FONSECA PINHO AST-19 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
RAIMUNDO MENDES SALES AST-09 DEP DE LOGISTICA
ROSILEIDE SOARES DOS SANTOS AST-09 DEP DE LOGISTICA
JOICE QUELE GONÇALVES DOS REIS AST-23 POLICIA LEGISLATIVA
JOSE CLAUDIO DOS SANTOS AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
SILVANO MAIA GARCIA ALMEIDA AST-09 DEP DE LOGISTICA
JOSJANE MICHELE ARAUJO BARBOSA AST-19 DEP CERIMONIAL
ANTONILSON DA SILVA MOURA DGS-4 DEP DE INFORMÁTICA
ANA RAFAELA SOUZA SANTOS AT-19 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
BRUNA MARQUES DE BRITO AT-09 DEP DE LOGISTICA
DAMARIA A. DE CASTRO AST-09 DEP DE LOGISTICA
ARLIANE ALVES BAACH DGS-4 DEP DE INFORMÁTICA
USSERLANDIA V. SARAIVA AST-09 DEP DE LOGISTICA
ALDISLAN GUIMARAES  DE SOUZA AT-09 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
MARILZETE GOMES BELFORT AST-21 DEP DE INFORMÁTICA
NATALY GOMES MALDONADO DANTAS AT-21 DEP DE INFORMÁTICA
ALLAN AMORIN LINS AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
DANIEL AMORIM AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
ROBERTO JORGE FERREIRA AT-28 DEP DE INFORMÁTICA
NAIARA MAIA DA SILVA AST-19 DEP CERIMONIAL
PAULO MOREIRA BATISTA AST-23 DEP CERIMONIAL
ANDRESSA GOMES MARINHO AST-19 DEP DE ENGENHARIA
FELIPE JULIO BARROS FERREIRA AT-14 DEP DE ENGENHARIA
MARIA MADALENA PEREIRA DOS SANTOS DGS-9 DEP CERIMONIAL
MARIENE GSELLMANN DA COSTA AT-19 DEP CERIMONIAL
KASSIA KELLY DA SILVA SOUSA BONFA AST-25 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
RODNEY RIBEIRO DE PAIVA AT-30 DEP DE ENGENHARIA
CARLOS ROBERTO ALVES DE SOUZA DGS-3 DEP DE ARQUITETURA
DARCLES SOARES SANTOS AST-19 DEP DE ARQUITETURA
JAMILTON DA SILVA COSTA AT-26 DEP DE INFORMÁTICA
JORGE ANTONIO BRITO JOHANN AST-21 POLICIA LEGISLATIVA
JUCINALDO SILVA DE SOUZA AT-15 DEP DE LOGISTICA
SIMEIA FLAVIA SILVA SANTANA AST-21 DEP DE APOIO E PROD. PARLAMENTAR
CLAUDEMIR DIAS CARVALHO AT-22 DEP DE APOIO E PROD PARLAMENTAR
PAULO AYRES DE ALMEIDA DGS-3 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
WILMA NUNES FRANCO DGS-9 DEP DE APOIO E PROD  PARLAMENTAR
CARINA SOUZA FORTES AT-22 DEP DE  LOGISTICA
CICERO EVANGELISTA MOREIRA DGS-1 GAB PRESIDÊNCIA
ELIANA DE ANDRADE FERREIRA AP-25 GAB PRESIDÊNCIA
CLAUDIO ALVES DA SILVA AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
ELAINE REGINA PEREIRA MAIA AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
LUIZ OZORIO BRAGA AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
ERANILDO COSTA LUNA AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
RAFAEL PRETTZ CAMARA CANTO AST-14 DEP DE INFORMÁTICA
CARLOS VENICIUS PARRA MOTTA DGS-3 DEP DE ENGENHARIA
JOSE HILDE TACANA  VILA FORTE AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
DANIEL PAIVA DA SILVA AT-09 DEP DE LOGISTICA
DENISE PEREIRA DONDONI AST-09 DEP DE LOGISTICA
DULCINIRA PEREIRA DE SOUZA AT-16 DEP DE LOGISTICA
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NILTON VERNAL SALINA AT-25 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
BRUNO OSCAR JAEGER BARAUNA AST-14 DEP DE INFORMÁTICA
SERGIO IBANEZ DE SILVA PIRES AT-23 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
LILIANE CARDOSO DE OLIVEIRA DGS-9 DEP DE LOGISTICA
MARCELA PEREIRA DOS SANTOS DGS-9 DEP DE INFORMÁTICA
SENIA MARIA DOS SANTOS FEITOSA DGS-4 DEP DE APOIO E PROD. PARLAMENTAR
SIMONE RODRIGUES AT-25 GAB PRESIDÊNCIA
MARCELO ANDREANI AT-09 POLICIA LEGISLATIVA
AMADEU RABELO FERREIRA AST-05 DEP CERIMONIAL
ARINO PASSOS VIEIRA AST-23 DEP CERIMONIAL
IGOR PEREIRA DA CRUZ AST-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
CESINELIA OLIVEIRA DE SOUZA AST-02 DEP CERIMONIAL
FREDSON TEIXEIRA PEREIRA AST-23 DEP CERIMONIAL
CLAUDIA HELENA SOUSA DA SILVA AT-29 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
MARIA MADALENA DA CONCEIÇÃO UCHOA AST-09 DEP DE ENGENHARIA
NILTON KLEZER BEZERRA DE ARAUJO AST-09 DEP DE ENGENHARIA
JOELMA DA SILVA TELES AST-19 DEP CERIMONIAL
LENILSON DE SOUZA GUEDES AST-19 DEP CERIMONIAL
AUZIVANIA VIEIRA DA SILVA AT-09 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
ANTONIO JOSE DOS SANTOS AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
AURIANA GALVAO DA SILVA AST-15 DEP DE LOGISTICA
WILANY BARBOSA DOS SANTOS AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
MARIO FLAVIO DE MIRANDA AST-18 DEP CERIMONIAL
CARLA CAROLINA HOLANDA DE SOUZA DGS-9 DEP LEGISLATIVA
ANTONIO PEIXOTO COSTA AST-09 DEP DE LOGISTICA
LUCILEIA PASSOS BELEZA AT-09 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
REGINA CELIA DE ALMEIDA EL RAFI AT-30 DEP CERIMONIAL
VICENTE DE SOUZA MAIRINK AT-21 POLICIA LEGISLATIVA
NALBA TAIAN ALVES DE LIMA AST-09 DEP  DE LOGISTICA
NILDA SOUZA CAMPOS SANTOS AST-09 DEP  DE LOGISTICA
ELIELSON DA SILVA DE SOUZA AST-09 DEP  DE INFORMÁTICA
ROSANGELA ALMEIDA DE OLIVEIRA ASP-11 DEP LEGISLATIVO
ELMA DE SOUZA JOHNSON AVELINO ASP-11 DEP LEGISLATIVA
MARQUILANE ALVES AT-16 COMUNICAÇÃO SOCIAL
IZAMOR PEREIRA DE LUCENA AST-19 ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
JADER DA SILVA FERREIRA AST-20 CONTROLADORIA GERAL
PEDRO HENRIQUE TANUS DA COSTA AST-22 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA DA ALE
MARINETE VILARIM VIEIRA AST-09 DEP DE LOGISTICA
MIDIAN PAINS TIMOTEO AST-11 DEP DE LOGISTICA
DIRCEU ROBERTO ROHSLER AST-22 POLICIA LEGISLATIVA
LAERCIO CHAFRE AST-26 GAB PRESIDÊNCIA
RENAN DE AQUINO FIGUEIREDO AT-20 POLICIA LEGISLATIVA
YALLE CRISTINA SILVA DANTAS AT-21 DEP COMUNICAÇÃO SOCIAL
NAJARA CORDEIRO BARBOSA DGS-9 CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA
JORGE FELIPE BAACH MARQUES DGS-9 DEP DE ENGENHARIA
RAIANE CRISTINA BEZERRA MESQUITA AT-19 DEP CERIMONIAL
MARIA DA GLORIA GOMES DE C. AGUILERA AST-09 DEP DE ENGENHARIA
LUCIA REGINA CUNHA DE SOUZA DGS-9 POLICIA LEGISLATIVA
LUCIANA NEVES DA SILVA AT-23  POLICIA LEGISLATIVA
LEIA BATISTA AT-09 DEP DE ENGENHARIA
IVANHOE FERREIRA BARRAS AT-23 POLICIA LEGISLATIVA
MAX JUNIOR DE MELO LOPES DGS-9 CONTROLADORIA GERAL
HUGO DE JESUS BARBOSA AST-20 POLICIA LEGISLATIVA
SANDRA MARIA CARVALHO BARCELOS DGS-1 CONTROLADORIA GERAL
MARISVALDO JOSE DA SILVA AT-21 COMUNICAÇÃO SOCIAL
JOSE ALVES DE MORAES FILHO AT-19 ASSESSORIA DA MESA DIRETORA
MARIA IRIS DIAS DE LIMA DINIZ DGS-3 ASSESSORIA DA MESA DIRETORA

Porto Velho, 1º  de abril de 2013.

                  JOSE  HERMÍNIO COELHO                                         ARILDO LOPES DA SILVA
           PRESIDENTE                                                          SECRETARIO GERAL
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