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TAQUIGRAFIA

ATA DA 45ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA

Em 28 de outubro de 2014

Presidência do Sr.
HERMÍNIO COELHO - Presidente

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 21 minutos é aberta a Sessão.)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Cláudio
Carvalho (PT), Edson Martins (PMDB), Edvaldo Soares (PMDB),
Epifânia Barbosa (PT), Euclides Maciel (PSDB), Flávio Lemos
(PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), Jaques Testoni
(PSD), Jean Oliveira (PSDB), Lebrão (PTN), Luiz Cláudio (PTN),
Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PP), Neodi
(PSDC), Ribamar Araujo (PT), Saulo Moreira (PDT),  Valdivino
Tucura (PRP) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Adriano Boiadeiro (PRP), Ana
da 8 (PT do B), Kaká Mendonça (PTB) e Luizinho Goebel (PV).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 45ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa
da 8ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Solicito ao nosso Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.

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

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

Solicito ao nosso Secretário proceder à leitura do
Expediente recebido.

O SR.  LEBRÃO (1º Secretário) – Procede à leitura do
Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 190/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Anulação, até o montante de R$ 7.998.793,05,
em favor da Unidade Orçamentária Secretaria de Estado de
Agricultura, Pecuária, Desenvolvimento e Regularização
Fundiária – SEAGRI.

02 – Mensagem nº 191/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por superávit financeiro, até o montante de R$
1.000.000,00, em favor da Unidade Orçamentária Junta
Comercial do Estado de Rondônia – JUCER.

03 – Mensagem nº 192/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Anulação e por Excesso de Arrecadação, até
o montante de R$ 25.152.766,87, em favor da Unidade
Orçamentária Departamento Estadual de Trânsito – DETRAN.



3 DE NOVEMBRO DE  2014Nº 168 1894Pág.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

04 – Ofício nº 056/2014 – Poder Judiciário, encaminhando Projeto
de Lei Complementar que “Dispõe sobre a criação de cargos
comissionados para o Poder Judiciário do Estado de Rondônia”.

05 – Ofício nº 2405/2014 – Governo do Estado, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 2463/14, de autoria do
Senhor Deputado Luiz Cláudio.

06 - Ofício nº 2432/2014 – Governo do Estado, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 2302/14, de autoria do
Senhor Deputado Flávio Lemos.

07 - Ofício nº 2441/2014 – Governo do Estado, encaminhando
resposta à Indicação Parlamentar nº 2461/14, de autoria da
Senhora Deputada Professora Stella.

08 – Ofício nº 2461/2014 – Governo do Estado, encaminhando
informações relativas à implantação da “Casa Mulher Brasileira”
solicitadas através do  Ofício Circular nº 060/GAB/EB, de autoria
do Gabinete da Senhora Deputada Epifânia Barbosa.

09 – Ofício nº 3802/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar 2470/2014, de autoria do Senhor Deputado Flávio
Lemos.

10 – Ofício nº 3803/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar 2474/2014, de autoria do Senhor Deputado Flávio
Lemos.

11 – Ofício nº 3801/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar 2464/2014, de autoria do Senhor Deputado Flávio
Lemos.

12 – Ofício nº 1455/2014 – Ministério Público, solicitando cópia
integral do processo legislativo da Lei Complementar nº 783,
de 16 de junho de 2014.

13 – Ofício nº 4708/2014 – Secretaria Municipal de
Administração, solicitando informações do Projeto de Lei que
trata da validação de cursos superiores realizados pelo
MERCOSUL.

14 – Ofício nº 055/2014 – Assembleia Legislativa do Estado do
Amazonas, informando sobre Audiência Pública para   debater
a instalação da Superintendência Regional do Banco Central na
capital do Amazonas a ser realizada no dia 03 de novembro de
2014

15 – Ofício nº 155/2014 – Câmara Municipal de Ji-Paraná,
encaminhando requerimento nº 297/2014, solicitando a
realização de Sessão Itinerante.

16 – Ofício nº 397/2014 – Secretaria de Estado de Saúde,
convidando para participar da reunião do Fórum Perinatal a
ser realizado no dia 29 de outubro de 2014.

17 – Ofício nº 342/2014 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando Relatório de Gestão Fiscal referente ao período
de setembro de 2013 a agosto de 2014.

18 – Ofício nº 899/2014 – Tribunal de Justiça, informando que
o acórdão encaminhado através do ofício nº 836/2014
referente ao Mandado de Segurança impetrado pelo Diretório
Regional do PRP, que trata de posse de vaga deixada pelo
Deputado Adriano Boiadeiro, transitou em julgado.

19 – Ofício nº 938/2014 – Tribunal de Justiça, comunicando
que julgou inconstitucional a Lei Complementar 735 de 2013.

20 – Ofício Circular nº 20/2014 – Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, informando da liberação de recursos
ao Fundo Estadual de Assistência Social.

21 – Ofício nº 960/2014 – Primeiro Conselho Tutelar da Criança
e do Adolescente, encaminhando cópia da denúncia para
análise e providências que o caso requer.

22 – Ofício nº 416/2014 – Tribunal de Contas, encaminhando
cópia do Relatório Técnico Preliminar exarado na Prestação
de Contas do Governo do Estado.

23 – Ofício nº 376/2014 – Conselho Estadual de Saúde de
Rondônia, solicitando informações a respeito de Emenda
Parlamentar do Senhor Deputado Maurão de Carvalho, no valor
de R$ 1.000.000,00, destinados ao Hospital do Câncer de
Barretos”.

24 – Ofício nº 397/2014 – Conselho Nacional de
Desenvolvimento Científico e Tecnológico, comunicando a
celebração do convênio SICONV nº 796666/2013 entre o CNPq
e a FAPERO.

25 – Requerimento – do Senhor Deputado Neodi, justificando
ausência nas sessões dos dias 16 e 30 de setembro de 2014.

26 – Requerimento – do Senhor Deputado Valdivino Tucura,
justificando ausência nas sessões dos dias 09 e 16 de setembro
de 2014.

27 – Requerimento – do Senhor Deputado Zequinha Araújo,
justificando ausência na sessão do dia 30 de setembro de
2014.

28 – Requerimento – da Senhora Deputada Glaucione,
justificando ausência nas sessões dos dias 02 e 30 de setembro
de 2014.

29 – Requerimento – do Senhor Deputado Edson Martins,
justificando ausência na sessão do dia 14 de outubro de 2014.

30 - Comunicados nºs AL186080/2014 a AL186162/2014 - do
Ministério da Educação, informando liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programa do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

31 - Comunicados nºs AL186163/2014 a AL186228/2014 - do
Ministério da Educação, informando liberação de recursos
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financeiros destinados a garantir a execução de programa do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

32 - Comunicados nºs AL201520/2014 a AL201560/2014 do
Ministério da Educação, informando liberação de recursos
financeiros destinados a garantir a execução de programa do
Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Passamos às
Breves Comunicações. Com a palavra o Deputado Adelino
Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, Srs. Deputados
aqui presentes. Hoje venho a esta tribuna para primeiro falar
sobre os 30 anos dos escoteiros, lá de Ariquemes, foi festejado
no sábado à noite, uma comemoração dos 30 anos dos
escoteiros, grupo dos escoteiros que fazem um grande trabalho
na região de Ariquemes, inclusive tem um grupo aqui em Porto
Velho também, e foi fundado em 14.10.84, a chefe na época
era Marli Raposo, já falecida hoje, uma pessoa que se dedicou
muito à fundação desse grupo de escoteiros. E já com certeza
passaram 30 anos, já tem uma sede, tem uma organização e
faz um grande trabalho.

Então, eu queria parabenizar todos os chefes, todos os
casais que se dispõem a ajudar aquelas crianças, já passaram
muitas crianças por lá, o lema do grupo é: - Mais escoteiros,
melhores cidadãos. Então, onde meu filho já é casado, tenho
um neto e participou lá há 25 anos como escoteiro, e eu tenho
certeza que ajudou muito na formação dele e não só do meu
filho, mas de todas as crianças que passaram por lá ganharam
muito, porque a questão da disciplina, a questão da cultura, a
questão da formação pode ter colaborado muito. Então, no
Estado de Rondônia são três grupos, há dois aqui em Porto
Velho e um lá em Ariquemes, esse lá de Ariquemes já está
com 30 anos e tem hoje como chefe o Castelo, que é um dos
chefes, tem o chefe Neto e tem o chefe Paraná, são os que
coordenam hoje. E eu quero, em nome deles, parabenizar toda
a equipe, todas as pessoas que colaboram, que ajudam para
que esse grupo esteja vivo até hoje, há 30 anos. Então eu
quero também aproveitar esse momento na tribuna para
registrar uma matéria que nós citamos na sessão passada sobre
as Irmãs Marcelinas, inclusive já mandei uma cópia para o
Secretário de Saúde cobrando, hoje a dívida com as Irmãs
Marcelinas é muito grande e corre o risco de fechar, de parar,
porque o financiamento que elas pegaram, agora elas não têm
condições de pegar o financiamento para pagar o 13º no final
do ano. Então, o Secretário de Saúde ficou para rever, desde
de julho não é repassado nem o dinheiro do SUS que vem de
Brasília que teria cinco dias para passar e nós queremos
acompanhar, nós vamos conversar com o Governador também
para que ele se empenhe para tentar resolver a situação das
Irmãs Marcelinas que é muito grave.

Também eu venho a esta tribuna hoje porque essa
semana eu vi um Deputado recém-eleito na televisão e falando
que ele não vai ter os 10% aqui na Assembleia, que as emendas
dele não vão ter os 10%. E eu fiquei preocupado com isso. Eu
falei: - será que todos os Deputados então já pegam os 10%?
Aí colocou como se todos nós já estamos pegando, aí ele vai
vir para cá e não vai querer os 10% Eu fiquei muito preocupado
porque eu nunca fui atrás de 1%, nem de 2, nem de 3, nem de
4. E eu quero deixar aqui registrado também algumas matérias

que saíram esses dias envolvendo inclusive o meu nome quando
eu assumi no começo desse mandato eu estive nas Irmãs
Marcelinas havia três milhões atrasados, levamos ao
Governador, ao Secretário de Saúde, Secretário de Educação
e lá foi negociado e foi pago e nunca foi pedida nenhuma
propina. Os ônibus que o Garçon tinha mandado, os ônibus
não tinham abastecimento, não tinham motorista, não tinham
estepes, nós acertamos junto ao Governo do Estado, o Governo
do Estado está abastecendo na garagem e foi resolvido,
inclusive a questão dos monitores todos, e além disso o
pagamento deles, e nunca nem com isso a UTI em Ariquemes
estava muito atrasada, nós negociamos, sempre colaboramos
para tentar refletir. Agora queremos refutar qualquer notícia
que diga que a gente se envolveu em alguma situação exigindo
porcentagem de alguma coisa. Eu acho, inclusive já citei numa
matéria que eu fiz e eu gostaria que fosse feita uma CPI para
trazer essas pessoas aqui para elas pudessem depor aqui para
falar para quem que elas deram o dinheiro, para acabar não
ficando isso generalizado e colocando nas costas das pessoas
que não têm nada, inclusive tirando de mais de quinhentas
páginas que tem o relatório tirando pedacinhos e colocando
matérias suspeitas querendo dizer que a gente, que fulano,
que a gente teria falado, que sicrano teria falado que teria
passado alguma porcentagem para mim.

Então, eu gostaria e eu faço questão inclusive de
conversar com os colegas, que se tiver as assinaturas
necessárias que sejam chamadas essas pessoas para que elas
deponham, para que a gente consiga esclarecer essas coisas
para que não aja dúvida sobre a atuação de cada Parlamentar
na Assembleia. E o próprio Governador também, tenho certeza
que ele tem interesse que seja esclarecido isso para dar nome
aos bois. E quero aproveitar também esse momento para
parabenizar o Confúcio pela reeleição, nós estávamos na
coligação do Expedito Junior, coligamos com o PSDB e fomos
vitoriosos, graças a Deus, mas quero desejar sucesso, espero
que o Governador mude alguma coisa que não funcionou no
primeiro mandato, melhore, que venha muito melhor. Agora
nós temos aí a Dilma que foi eleita Presidente, espero que ela
tome alguma providência de imediato, de ontem para hoje a
PETROBRÁS já com as cotações em baixa, perderam 12%, a
inflação, a questão do dólar está subindo. Então eu espero que
a nova Presidente tome as providências e que de fato faça
esse país cada vez crescer mais. Nós apoiamos o Aécio e nós
nunca negamos isso e achamos que não era a oportunidade,
mas ela ganhou, tomara que ela faça uma boa administração,
tome as providências daquilo que deu errado no primeiro
mandato e que de fato esse país melhore cada vez mais.

Estas são as minhas palavras. Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO(Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Com a palavra o Deputado Edson Martins.

O SR. EDSON MARTINS – Sr. Presidente, Deputado Hermínio
Coelho, gostaria de cumprimentar, cumprimentar os senhores
Deputados, Deputado Lebrão, Deputado Marcelino Tenório,
Deputado Adelino, Deputado Ribamar, Deputado Zequinha,
Deputado Jean de Oliveira, Deputada Glaucione que está
presente, a senhora Deputada Epifânia, demais Deputados aqui
presentes. Gostaria de cumprimentar e ao mesmo tempo
parabenizar pela coragem de cada um de vocês que tiveram
essa coragem de colocar o nome em apreciação nesse grande
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processo democrático que é o processo das reeleições, no caso
aqui de todos os Deputados presentes, uns reeleitos, outros
que não foram reeleitos, mas que com certeza nós temos que
agradecer primeiro a Deus por essa oportunidade que nos
concedeu e de estar aqui hoje agradecendo após todo o processo
eleitoral que nada grave aconteceu, nenhum acidente, estamos
ai inteiros todos os colegas Deputados.

E também gostaria de falar da reeleição no último
domingo do nosso Governador Confúcio Moura, do qual eu
defendia essa candidatura, Governador Confúcio Moura que eu
considero, apesar de todas as dificuldades o Estado de Rondônia
que já há muitos anos às vezes os governantes vinham deixando
de investir, principalmente no social,  e o Governador Confúcio
Moura realmente demonstrou com a sua maneira humilde, uma
pessoa humana, um Governador que primeiro se preocupou
em cuidar do povo do seu Estado, sempre colocou como maior
valor a população do Estado. E o Governo que se preocupa
com o povo, com certeza ele investe no social, é aquele recurso
que chega lá nas pessoas mais humildes. O Governador Confúcio
Moura realmente demonstrou esta sensibilidade com o povo
do Estado e foi reconhecido e reconduzido no último domingo
para mais quatro anos  na condição de Governador do Estado
de Rondônia.

Então, eu gostaria de cumprimentar todos aqui, inclusive
o Deputado Neodi, presente, também compôs como vice
Governador na outra chapa. Parabéns, Deputado Neodi, eu acho
que o processo democrático é este, precisa de homens da sua
qualidade, da sua coragem, que têm a coragem de colocar o
nome em apreciação. E eu acho que precisa realmente que
cada partido apresente as candidaturas, cada um apresente as
suas propostas para que o povo possa realmente fazer a
avaliação. Então, eu acho que só quem saiu ganhando realmente
é a democracia, é o povo de Rondônia. E eu gostaria de
parabenizar o povo do Estado de Rondônia, acima de tudo,
pela escolha de seus representantes, e a todos os políticos do
Estado, os nossos Deputados, aqui também, que não tiveram a
oportunidade de serem reeleitos, mas com certeza participaram
do processo e deixaram aqui a sua história, também, escrita
nos anais desta Casa com grande trabalho prestado. Tivemos
aqui quatro anos que passamos juntos e muitas discussões
importantes para o desenvolvimento do Estado de Rondônia.
Então, gostaria de deixar aqui os meus sinceros agradecimentos
a toda população do Estado de Rondônia, aos colegas
Deputados, à imprensa, aos servidores da Casa, aqueles que
nos acreditaram, que nos confiaram, nos ajudaram, que votaram
em nós, que apoiaram ou que deram força, de uma forma ou
de outra, incentivaram para que nós pudéssemos, hoje, estar
aqui novamente nesta Tribuna.

Eu tive a felicidade de ser reeleito, não foi fácil, foi uma
eleição realmente difícil, trabalhamos muito, andamos muito,
fizemos muitas reuniões e, graças a Deus, hoje estamos aqui
para agradecer a toda à população que nos confiou este voto.
Então, eu gostaria de deixar aqui mais uma vez os meus sinceros
agradecimentos a toda população do Estado de Rondônia, aos
colegas Deputados, à imprensa, aos servidores desta Casa,
aqueles que nos acreditaram, nos confiaram, nos ajudaram e
votaram em nós, que apoiaram ou que deram força de uma
forma ou de outra, incentivaram para que nós pudéssemos
hoje estar aqui novamente nesta tribuna. Então, eu gostaria de
deixar mais uma vez os meus agradecimentos e me colocar à
disposição de todos os colegas desta Casa, de todos os colegas

Deputados também que não foram eleitos para que a gente
possa juntos estar aí construindo, realmente, na base do
diálogo, o futuro do nosso Estado. Hoje estive conversando
com o nosso Governador, o Governador está contente com a
reeleição, está otimista, está confiante que neste segundo
mandato com certeza dá para consolidar um trabalho que não
foi possível fazer nesses quatro anos. Então, deixo aqui, senhor
Presidente Hermínio, colegas Deputados, imprensa, público
aqui presente, os meus agradecimentos, aos nossos amigos
que estão aí compondo o Plenário desta Casa, prestigiando os
trabalhos, deixo os  meus sinceros agradecimentos. E o meu
agradecimento a Deus por realmente ter nos dado a condição
de mais uma vez ganhar a reeleição para representar Estado
de Rondônia por mais quatro anos.

Meu muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Obrigado, Deputado
Edson. Com a palavra o Deputado Zequinha Araújo.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Senhor Presidente, nobres Pares,
senhoras e senhores, imprensa, pessoal, os ribeirinhos aqui
presentes também, enfim, a todos os presentes. Agradecer
também a oportunidade e dizer da importância deste momento,
política é assim mesmo, a gente está sujeito a ganhar e sujeito
a perder. Nós estamos de cabeça erguida, vamos continuar o
nosso trabalho, trabalho social, que as vezes chega a frustrar
algumas pessoas. Mas o Deputado Zequinha não vai ficar nesta
de frustração, não. Nós vamos continuar o nosso trabalho que
eu acredito que quem tem missão a cumprir não vai jamais se
abater por uma derrota nas urnas, muito maior que urnas são
as intenções que nós temos de ajudar a nossa população.
Assim eu creio que também outros companheiros que também
perderam têm também este sentimento, certamente que nós
vamos continuar nesta grande batalha do dia a dia.

Parabenizar os companheiros que foram reeleitos,
aqueles que foram eleitos também e vamos para frente, a
luta continua firme e forte, cada vez melhor. Parabenizar
também, é claro, o nosso Governador Confúcio pela sua vitória,
pela sua determinação, e com certeza, pelo grande trabalho
que vai continuar realizando no Estado de Rondônia. Não deixar
de parabenizar também o companheiro Neodi; Neodi que
esteve também na disputa eleitoral, que colocou o seu nome
aí para apreciação e foi bem votado, teve uma expressão de
voto muito boa, demonstrando claramente que a população
do Estado de Rondônia também está atenta e vota realmente
nas pessoas que merecem. Neste sentido, parabenizar Vossa
Excelência, Deputado Neodi pela sua votação, também dizer
que Vossa Excelência é um grande guerreiro, companheiro
nosso e que merece toda a nossa admiração também.

Presidente, também falar do Outubro Rosa, assim como
Novembro Azul que se aproxima, certamente são dois
momentos em que tanto eu como a Deputada Epifânia temos
essa nossa preocupação em alertar, em, sobretudo, fazer com
que as pessoas, as mulheres, os homens também tenham
essa reflexão em relação a prevenção do câncer de mama, de
útero, de próstata, enfim. É a prevenção quanto a nossa própria
saúde e dizer que está muito bem e com certeza é um motivo
a mais para que a gente possa, não é, Deputada Epifânia, ser
mais feliz também no momento em que nós proporcionamos
a felicidade de muitas pessoas com as nossas determinações
de campanhas que vêm pela frente. E com certeza também
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falar da importância do grande projeto que possivelmente
poderá entrar em pauta hoje, o projeto que determina, que
mostra e que traz o auxílio aos ribeirinhos, auxílio social aos
ribeirinhos, é mais uma determinação do Governador Confúcio
Moura e que hoje estará através da mensagem 180 sendo
colocado com certeza aqui em votação. Peço também aos
Deputados, ao nosso Presidente, que seja colocado, Presidente,
também na Ordem do Dia as Mensagens 195, que fala do
REFAZ, 163 que fala do ICMS, também 170 e 172 que tem uma
necessidade neste momento. E eu gostaria de encerrar
agradecendo a todos e dizer que nós continuaremos firmes e
fortes, fazendo o que for possível para melhorar a condição de
vida da nossa população. Deputado Zequinha Araújo é o mesmo
companheiro e amigo que conhecemos no dia a dia. Um grande
abraço a todos. Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Cumprimentar aqui
o Vereador Ismael Viana, da Câmara Municipal de Nova
Mamoré. Obrigado, Vereador.

Encerrado o Pequeno Expediente, passemos ao Grande
Expediente. Não há oradores inscritos.

Senhoras e senhores Parlamentares, conforme preceitua
a Alínea O, inciso I, artigo 14 do Regimento Interno, anunciarei
a seguinte Ordem do Dia para esta Sessão: Veto Total nº145/
14; Veto Total nº144/14.

Encerrado o Grande Expediente. Passemos às
Comunicações de Liderança. Não há Deputados inscritos.
Encerradas as Comunicações de Liderança, passemos à Ordem
do Dia.

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

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

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

O SR. LEBRÃO( 1º Secretário) – PROJETO DE LEI DA MESA
DIRETORA, que dá nova reação ao artigo 80 do Regimento
Interno da Assembleia Legislativa.

- PROJETO DE LEI DA MESA DIRETORA, que institui o pagamento
do 13º dos Deputados Estaduais da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO, concede Título Honorífico de Cidadão do Estado de
Rondônia ao senhor Darci Agostinho Cerutti.
- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO, concede Título Honorífico de Honra ao Mérito ao
senhor Raniery Araújo Coelho.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO,
transfere a Sede do Poder Legislativo para o Teatro Palácio
das Artes de Rondônia, na Avenida Presidente Dutra s/nº -
Bairro Pedrinhas, município de Porto Velho/RO.

- PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DO DEPUTADO CLÁUDIO
CARVALHO, que concede Título Honorífico de Cidadão de
Rondônia ao Exmº. Dr. Fausto Martuscelli Monteiro.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, que
declara de Utilidade Pública a Associação dos Trabalhadores
Rurais do Projeto de Assentamento Madre Cristina –
ASPROMADRE, no Município de Ariquemes/RO.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA GLAUCIONE, requer da
Secretaria de Estado de Saúde – SESAU cópia integral dos
processos administrativos prestados pela empresa Medical
Center Distribuidora de Medicamento LTDA - EPP, referente ao
período de Janeiro de 2011 a Outubro de 2014.

- REQUERIMENTO DA DEPUTADA GLAUCIONE, requer
informações ao Poder Executivo, cópia integral de todos os
processos administrativos que se referem à empresa Norte
Edificações e Empreendimentos LTDA - ME, referente ao período
de Janeiro de 2011 a Outubro de 2014.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO, requer
Voto de Pesar à família do Sr. Augusto César Carminatto.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO,
“requer informações do Departamento de Estradas de
Rodagens e Transportes – DER”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, requer
Voto de Pesar à Congregação das Irmãs Marcelinas e famíliares
da Irmã Maria Bianchetto, pelo seu falecimento ocorrido no dia
13 de Outubro de 2014.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, requer à
Mesa Diretora que seja colocado em pauta na Sessão do dia
28 de Outubro de 2014 o Projeto de Lei de 29 de Setembro de
2014, que altera e revoga dispositivos da Lei 3.401, de 30 de
Junho de 2014.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, que
requer Voto de Louvor à Rádio Transamazônica, que é a FM
105.9, na pessoa do senhor Francisco Calixto, pela parceria
feita com a Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Professor Orlando Freire, sendo divulgadora do Projeto
Rádio Falante - “O PASSADO MAIS VIVO DO QUE NUNCA”, e
contribuidora para o sucesso do Projeto dentro do Estado de
Rondônia e ainda pela repercussão nacional.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, que
requer Voto de Louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental
e Médio Professor Orlando Freire, em vista da adesão e
divulgação do Projeto denominado Rádio Falante Orlando Freire
e TV Paredão, tendo sido referência estadual e nacional,
inclusive ao receber o prêmio “Construindo a Nação”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, requer
Voto de Louvor às gestoras, senhora Adriana Moura de Oliveira
Souza e a senhora Suely de Souza Ferreira, respectivas
Diretora e Vice Diretora da “Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Professor Orlando Freire”, em vista do
brilhante apoio às ações desenvolvidas pelos alunos através
do Projeto denominado Rádio Falante Orlando Freire e TV
Paredão, que conquistou o Prêmio Nacional “Construindo a
Nação”, sendo revelação na melhoria ou resolução de problemas
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nas comunidades, dando, por fim, reconhecimento nacional e
estadual àquela Escola.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, requer
Voto de Louvor aos Senhores Alcemir Ribeiro de Arruda e
Reinaldo Ramos das Neves, coordenadores do Projeto Rádio
Falante Orlando Freire e TV Paredão, e instalado na Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando
Freire, pela grande importância dentro do Estado de Rondônia
e ainda pela repercussão nacional, inclusive ao receber o
prêmio “Construindo a Nação”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, requer
Voto de Louvor, aos colaboradores do Projeto Rádio Falante
Orlando Freire e TV Paredão,  instalado na Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando Freire,
senhora Naftali Sena Lima (Supervisora), senhora Rosicler Muniz
Oliveira, (orientador), senhor Elenildo Pascoal (Professor) e o
senhor Lucivaldo Ramos Lima, (Técnico Administrativo), pela
importante contribuição para o sucesso do Projeto dentro do
Estado de Rondônia e ainda pela sua repercussão nacional,
contribuindo, inclusive, para o recebimento do prêmio
“Construindo a Nação”.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO, requer
Voto de Louvor a Andréa Thaís Santos da Costa, Emily Francisca
de Souza Aragão, Geovanna Leite Costa, Hemelly Scolt Menezes
da Silva, Vanessa Gomes da Costa, Marcos Felipe B. Fernandes
e Nelson Francisco de Souza Júnior, alunos e alunas da Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando
Freire e participantes do Projeto Rádio Falante Orlando Freire
e TV Paredão, pela importante contribuição para o sucesso do
Projeto dentro do Estado de Rondônia e ainda pela sua
repercussão nacional, contribuindo, inclusive, para o
recebimento do prêmio “Construindo a Nação”.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS, indica ao Sr.
Governador do Estado, com cópia à Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de viabilizar a
implantação dos serviços de limpeza e desentupimento do
esgoto no Conjunto Habitacional “Habitat Brasil”, localizado no
Bairro São Sebastião II, no Município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS, indica ao Sr.
Governador do Estado de Rondônia, junto à ELETROBRÁS,
Distribuição Rondônia, a necessidade de realizar instalação de
iluminação na ponte recém construída que liga o Município de
Porto Velho/RO à Humaitá/AM, no Bairro Balsa.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS, que indica ao Sr.
Governador do Estado, com cópia à Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de viabilizar os
serviços de conserto do cano que está quebrado no Bairro São
Sebastião II, no Município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS, indica ao Senhor
Governador do Estado, com cópia à Companhia de Águas e
Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de viabilizar a
implantação dos serviços de limpeza e desentupimento do
esgoto no Bairro São Sebastião II, no Município de Porto Velho/
RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO FLÁVIO LEMOS, que indica ao
Senhor Governador do Estado de Rondônia a necessidade de

realizar instalação de um transformador da Vila Conjunto
Habitacional “Habitat Novo”, localizado no outro lado da balsa,
depois da ponte, no Município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MAURÃO DE CARVALHO, indica
ao Poder Executivo a baixa dos bens decorrentes do convênio
148/2001-PGE.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO, indica ao
Governo do Estado que seja encaminhado Projeto de Lei
Complementar a esta Casa de Leis alterando a Lei
Complementar  nº 369, de 22 de fevereiro de 2007, que “dá
nova estrutura organizacional ao Departamento Estadual de
Trânsito do Estado de Rondônia – DETRAN/RO, nos moldes do
Código de Trânsito Brasileiro – CTB, e dá outras providências”,
nos termos da minuta em anexo.

- DEPUTADO MARCELINO TENÓRIO, indica a necessidade da
instalação de  um quebra-molas na altura do Km 18 da RO-
470, sentido BR-364-Nova União.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LEBRÃO, indica ao Senhor
Governador do Estado a necessidade de implantação da
Residência do Departamento de Estradas e Rodagem (DER-
RO) no Município de São Francisco do Guaporé.
Lida as matérias, senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao nosso
Secretário proceder à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Requer Voto de Louvor à
Empresa Rádio Transamazônica FM 105.9, na pessoa do Senhor
Francisco Calixto, pela parceria feita com a Escola Estadual de
Ensino Fundamental e Médio Professor Orlando Freire, sendo
divulgadora do Projeto Rádio Falante - O Passado Mais Vivo
Do Que Nunca e contribuidora para o sucesso do projeto dentro
do Estado de Rondônia e ainda pela repercussão nacional.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cláudio Carvalho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Cumprimentar aqui o nosso amigo, que foi eleito agora
em 05 de outubro, o Deputado Laerte Gomes. Obrigado, Laerte,
pela presença e parabéns pela eleição.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Requer Voto de Louvor à
Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor
Orlando Freire, em vista da adesão e divulgação do Projeto
denominado Rádio Falante Orlando Freire e TV Paredão, tendo
sido referência estadual e nacional, inclusive ao receber o
prêmio “Construindo a Nação”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cláudio Carvalho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Requer Voto de Pesar à família
do senhor Augusto Cesar Carminatto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Hermínio Coelho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputado favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO. Requer Voto de Pesar à
Congregação das Irmãs Marcelinas e familiares da Irmã Maria
Bianchetto pelo seu falecimento ocorrido no dia 13 de outubro
de 2014.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Ribamar Araújo. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Requer Voto de Louvor às
gestoras senhora Adriana Moura de Oliveira Souza e senhora
Suely de Souza Ferreira, respectivas diretora e vice-diretora
da Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio Professor
Orlando Freire, em vista do brilhante apoio às ações
desenvolvidas pelos alunos através do projeto denominado
Rádio Falante Orlando Freire e TV Paredão que conquistou o
prêmio nacional “Construindo a Nação”, sendo revelação na
melhoria ou resolução de problemas nas comunidades, dando,
por fim, reconhecimento nacional e estadual àquela escola.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Cláudio Carvalho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Requer Voto de Louvor aos
senhores Alcemir Ribeiro de Arruda e Reinaldo Ramos das
Neves, coordenadores do Projeto Rádio Falante Orlando Freire
e TV Paredão, instalado na Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Professor Orlando Freire pela grande
importância dentro do Estado de Rondônia e ainda pela
repercussão nacional, inclusive ao receber o prêmio
“Construindo a Nação”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Em discussão o
Requerimento do Deputado Cláudio Carvalho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO
DEPUTADO CLÁUDIO CARVALHO. Requer Voto de Louvor aos
colaboradores do Projeto Rádio Falante Orlando Freire e TV
Paredão, instalado na Escola Estadual de Ensino Fundamental

e Médio Profesor Orlando Freire, senhora Naftali Sena Lima
– Supervisora, senhora Rosicler Muniz Oliveira, Orientadora,
senhor Elenildo Pascoal, Professsor, e senhor Lucivaldo Ramos
Lima, Técnico Administrativo, pela importante contribuição para
o sucesso do projeto dentro do Estado de Rondônia e ainda
pela sua repercussão nacional, contribuindo inclusive para o
recebimento do prêmio “Construindo a Nação”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Em discussão o
Requerimento do Deputado Cláudio Carvalho. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL 144/14 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 175. Veto Total ao Projeto de
Lei nº 1344/14, de autoria do Deputado Hermínio Coelho, que
“Altera dispositivos da Lei nº 3.301, de 18 de dezembro de
2013”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o Parecer.
Pedir ao Deputado Cláudio Carvalho para dar o Parecer.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Senhor Presidente, trata-se do
Veto Total 144/14 ao Projeto de Lei nº 1344/14, de autoria do
Deputado Hermínio Coelho, que “Altera dispositivos da Lei nº
3.301, de 18 de dezembro de 2013”.

Nosso Parecer, senhor Presidente, tendo em vista o
cumprimento da legislação federal e estadual, nosso Parecer
é pela derrubada do Veto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Cláudio. Em discussão o Parecer do Deputado Cláudio
Carvalho, que é pela rejeição ao Veto. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em discussão única e votação o Veto. É para votar pela

derrubada do Veto. É para votar ‘não’. Nós estamos
regulamentando, através da lei, da Constituição Federal, que
é o direito de greve que toda categoria tem e ficou fora dos
Poderes aqui do Tribunal de Contas, do Ministério Público,
Tribunal de Justiça e aqui da Assembleia.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Questão de Ordem, Presidente?
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, o senhor podia repetir a
ementa do Projeto, do Veto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – A lei, Deputado
Jean, é porque fizeram a Lei aqui, aprovada por nós, aonde
regulamenta essa questão, os critérios de greve dos servidores
públicos do Estado de Rondônia e baseado na Constituição
Federal. E lá faltou, na nossa lei lá, incluir os Poderes, os
servidores dos Poderes. Isso daqui é exatamente isso, nós
estamos só incluindo...

O SR. JEAN OLIVEIRA – Isso é uma Lei legislada por
Deputados ou veio do Executivo para cá?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, não. Já é
baseada na Lei de Greve, do direito de greve de todo
trabalhador.
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O SR. JEAN OLIVEIRA – Mas esse Projeto é de autoria de
Deputado ou veio do Executivo esse Projeto?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É nosso. É do
Deputado.

O SR. JEAN OLIVEIRA – De Deputado? Diz que é
inconstitucional porque a Constituição Estadual não permite que
a Assembleia legisle sobre servidor público. Isso daí tem que
ser revisto, senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, isso aí não
existe, não. Nós não podemos legislar sobre qualquer situação
que custe dinheiro para o Estado e não vai custar dinheiro. Isso
daí é um direito que os trabalhadores têm, cumprindo a Lei de
Greve.

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Questão de Ordem, senhor
Presidente?

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

O SR. CLÁUDIO CARVALHO – Vou tentar esclarecer melhor. É
que o Supremo Tribunal Federal, há uns dois, três anos, decidiu
que, como o direito de greve é para todos os trabalhadores
brasileiros e só o da iniciativa privada está regulamentado
através da CLT, os Estados, o governo federal e o Congresso
deveriam ter legislado sobre isso. Só que até hoje não saiu
uma norma, por isso que o Supremo Federal decidiu que as
Assembleias Legislativas podem legislar sobre essa causa.
Então, já foi aprovado, é um projeto de autoria minha e sua e
agora você apresentou aí mais uma artigo, uma emenda que
disciplina todos os Poderes, que é o que ficou faltando na lei
inicial que nós apresentamos.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Cláudio. Deputado Jean, porque existem servidores do Estado,
isso aqui é incluindo os outros Poderes também na lei.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Adriano Boiadeiro - ausente
- Deputada Ana da Oito - ausente
- Deputado Cláudio Carvalho - não
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputado Edvaldo Soares - não
- Deputada Epifânia Barbosa - não
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - não
- Deputada Glaucione - não
- Deputado Hermínio Coelho - não
- Deputado Jaques Testoni - não
- Deputado Jean Oliveira - não
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Luiz Cláudio - não
- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - não
- Deputado Maurão de Carvalho – ausente
- Deputado Neodi - não
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Saulo Moreira - não
- Deputado Valdivino Tucura - não
- Deputado Zequinha Araújo - não

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a
votação. Com 16 votos NÃO, está rejeitado o veto do
Governador do Estado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL Nº 145/14,
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 176, Veto Total ao Projeto de
Lei 1343/14, de autoria do Deputado Hermínio Coelho, que
revoga a Lei 2531, de 25 de julho de 2011.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o parecer.
Solicito ao Deputado Flávio Lemos dar o parecer ao veto.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Sr. Presidente, Poder Executivo,
Mensagem 176, Veto Total nº 145/2014, Veto Total ao Projeto
de Lei 1343/2014, de autoria do Deputado Hermínio Coelho,
que revoga a Lei 2.531, de 25 de julho de 2011. Como nós
observamos o projeto, nós somos contra o veto, Sr. Presidente,
que revoga a Lei 2.531 de 25 de julho de 2011.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer do Deputado Flávio que é pela rejeição do Veto. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado o parecer contrário.
Em discussão e votação única o veto. Este veto,

Deputada Glaucione, este é o projeto das sacolas que nós
apresentamos, essa lei revoga uma lei que tinha sido aprovada
em 2013 aqui na Assembleia, que obrigava o comércio a usar
aquele tipo de sacola biodegradável. O Líder do Governo já
votou NÃO.

A SRA. GLAUCIONE – Sr. Presidente, Questão de Ordem. Eu
só queria deixar claro aqui para os meus colegas Deputados
que nem São Paulo que está mais avançado do que nós aqui
em Rondônia essas sacolinhas, esse projeto aí, essa lei não
funcionou em São Paulo e tiveram que revogar. Então, aqui
em Rondônia, o Deputado e nosso Presidente Hermínio colocou
um projeto e nós votamos favorável e o Governador vetou,
então nós pedimos aí aos colegas a derrubada do veto, que
está prejudicando o Estado inteiro, que votem aí para a
derrubada do veto.

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

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Adriano Boiadeiro - ausente
- Deputada Ana da Oito - ausente
- Deputado Cláudio Carvalho - não
- Deputado Edson Martins - não
- Deputado Edvaldo Soares - não
- Deputada Epifânia Barbosa - não
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - não
- Deputada Glaucione - não
- Deputado Hermínio Coelho - não
- Deputado Jaques Testoni - não
- Deputado Jean Oliveira - não
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Luiz Cláudio - ausente



3 DE NOVEMBRO DE 2014Nº 168 1901Pág.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

- Deputado Luizinho Goebel - ausente
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho – ausente
- Deputado Neodi - não
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Saulo Moreira - não
- Deputado Valdivino Tucura - não
- Deputado Zequinha Araújo - ausente

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Votação encerrada.
Com 14 votos NÃO, está rejeitado o Veto do Executivo. Vai ao
Expediente.
Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria, Sr.
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos às Comunicações Parlamentares. Não há
Deputados inscritos.

Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e, antes de encerrar a presente sessão, convoco Sessão
Extraordinária no prazo de um minuto com a finalidade de
apreciar as seguintes matérias: Projeto de Lei Complementar
212/14, Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 215/
14, Poder Executivo; Projeto de Lei Complementar 227/14,
Ministério Público do Estado de Rondônia; Projeto de Decreto
Legislativo 201/14, Deputado Hermínio Coelho; Projeto de Lei
Complementar 228/14, Poder Judiciário do Estado de Rondônia;
Projeto de Lei Complementar 225/14, Poder Executivo;
Proposta de Emenda Constitucional 026/14, Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Resolução 114/14, Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Resolução 115/14, Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Resolução 116/14, Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Resolução 117/14, Mesa Diretora; Projeto
de Decreto Legislativo 199/14, Deputado Hermínio Coelho;
Projeto de Decreto Legislativo 200/14, Deputado Hermínio
Coelho; Projeto de Lei 1310/14, Poder Executivo; Projeto de
Lei 1339/14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1341/14, Poder
Executivo; Projeto de Lei 1346/14, Deputado Hermínio Coelho;
Projeto de Lei 1353/14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1358/
14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1359/14, Poder Executivo;
Projeto de Lei 1360/14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1369/
14, Deputado Hermínio Coelho; Projeto de Lei 1372/14, Poder
Executivo; Projeto de Lei 1374/14, Poder Executivo; Projeto de
Lei 1375/14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1376/14, Poder
Executivo; Projeto de Lei 1377/14, Poder Executivo; Projeto de
Lei 1378/14, Poder Executivo; Projeto de Lei 1379/14, Poder
Executivo; Projeto de Lei 1380/14, Poder Executivo; Projeto de
Lei nº 1384/14, Poder Executivo.
Está encerrada a sessão.

(Encerra-se esta sessão às 16 horas e 26 minutos).

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº2487/2014-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
dos Artigos 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

P R O R R O G A R

Por 90(noventa) dias, a Comissão de Publicidade da ALE/RO,
instituída pelo ATO Nº0224/2014-SRH/P/ALE, publicada no
Diário Oficial da ALE-RO nº 030 de 07/03/2014, com a seguinte
composição, a partir de 03 de novembro de 2014.

Presidente:
PEDRO LOURENÇO SOBRINHO NETO

Membros:
ROSA MARIA RODRIGUES BRONZEADO MARTINS COSTA
CARLA CAROLINA HOLANDA DE SOUZA

Porto Velho, 03 de novembro de 2014.

JOSÉ HERMÍNIO COELHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO  DE B. SILVEIRA
SECRETARIO GERAL

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICIT DE COMPRAS E LICITAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕESAÇÕES

AVISO DE INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO
PROCESSO Nº: 00002444/2014-24

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE, torna
público que contratará por INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO,
com fulcro no inciso II, do artigo 25 combinado com o inciso VI
do artigo 13 da Lei nº 8.666/93, a empresa CONSULTRE –
CONSULTORIA E TREINAMENTO LTDA, CNPJ nº 36.003.671/
0001-53, com vistas à inscrição dos servidores Wesley Nunes
Ferreira, Juliana Portela Veras e Magnaldo Silva de Jesus no
Curso de Elaboração de Termo de Referência, Projeto básico e
Edital, que será realizado nos dias 05 a  08 de novembro de
2014, na cidade do Rio de Janeiro/RJ, no valor total de R$
7.860,00 (Sete mil  oitocentos e sessenta reais), conforme
proposta constante nos autos.

Milton Neves de Oliveira
Superintendente de Compras e Licitações – ALE/RO

Ratifico a INEXIGIBILIDADE DE LICITAÇÃO nos termos
dispostos no inciso II, do art. 25, combinado com o inciso
VI do art. 13 da Lei nº 8.666/93.

Publique-se no prazo máximo de 5 (cinco) dias, para
que produza sua eficácia, conforme determina o artigo
26 da Lei 8.666/93.

Porto Velho - RO, 31 de outubro de 2014.

Maria Marilu do Rosário de Barros Silveira
Secretária Geral – ALE/RO
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