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ATA DA 44ª AUDIÊNCIA PÚBLICA
PARA DISCUTIR COM ANATEL E CLARO

SOBRE IMPLEMENTAÇÃO E ESTRUTURAÇÃO
DE TELEFONIA MÓVEL NO ESTADO DE RONDÔNIA.

Em 9 de novembro 2015

Presidência do Sr.
LEBRÃO - 1º Secretário

(Às 9 horas e 21 minutos é aberta a sessão.)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Senhoras
e senhores, bom dia. A Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, atendendo a Requerimento dos Deputados que
compõem a Mesa Diretora deste Poder Legislativo Estadual,
realiza Audiência Pública objetivando discutir junto a ANATEL,
Implementação e Estruturação de Telefonia móvel no Estado
de Rondônia e Assuntos Correlatos.

Covidamos para compor a Mesa um dos proponentes o
Deputado Lebrão, o Excelentíssimo Senhor Dr. Guilherme
Ornelas Defensor Público, representando a Defensoria Pública
do Estado; Senhor Roberto Carlos Barbosa, representante da
SEFIN; convidamos Excelentíssimo Senhor Cleiton Roque;
senhor Jadson Fernandes da Silva, representante do PROCON;
senhora Raquel Mazzuchelli, representante da Diretoria de
Tecnologia do Governo do Estado de Rondônia, DETIC.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Invocando a proteção de Deus e
em nome do povo rondoniense declaro aberta esta Audiência
Pública objetivando discutir junto a ANATEL, Implementação e
Estruturação da Telefonia Móvel no Estado de Rondônia e
Assuntos Correlatos.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convidamos
a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia, letra de Joaquim
de Araújo Lima e música de José de Melo e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia.)

Senhor Deputado Lebrão, Presidente desta Audiência
Pública, pedir permissão de Vossa Excelência antes da sua fala
inicial, para cumprimentar as demais autoridades, as pessoas
que nos visitam.

Senhor Darli Ferreira de Almeida, Administrador de
Extrema; senhor Francisco Nunes de Oliveira, Administrador
de Fortaleza do Abunã; senhor Lázaro Soares, Administrador
de Rio Pardo; Euzébia Cristiana Schlosser, Administradora do
Distrito de Vista Alegre; senhor Cleidiomar Jacobi, Técnico em
agriculturas alternativas na Ponta do Abunã. E também aqui
recebemos registros, assunto Audiência Pública sobre
Implementação e Estruturação da Telefonia Móvel do Estado
de Rondônia.

Senhor Presidente, reportamo-nos ao convite desta
Assembleia Legislativa, para participação de Audiência Pública
a ser realizada no dia 9 de outubro sobre Implementação e
Estruturação da Telefonia Móvel no Estado de Rondônia, para
primeiramente agradecer o convite realizado. Entretanto, com
pesar, informo a impossibilidade de comparecimento de
representante da ANATEL a audiência, vez que o gerente local
encontra-se circunstancialmente em licença médica, o que
impede o seu comparecimento no momento.

Atenciosamente, esse documento da ANATEL, justificando
a não presença da ANATEL, é assinado eletronicamente por
Fabrício Leopoldo Oliveira Katavatis Neves, ele é o Gerente
Regional nos Estados do Amazonas, Acre, Rondônia e Roraima.

E também do Promotor de Justiça do Ministério Público.
De ordem a par cumprimentá-lo, acuso o recebimento

do convite para participação da Audiência Pública, para discutir



24 DE NOVEMBRO DE 2015Nº 196 4345Pág.9ª 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

junto a ANATEL a Implementação e Estruturação da Telefonia
Móvel. Não pode comparecer Dr. Airton Pedro Marin, pede
desculpas, em razão de compromissos institucional
anteriormente agendado para mesma data. Assinatura é de
Andrea Damacena Engel, Promotora de Justiça, Chefe de
Gabinete. E também do Presidente do Tribunal de Contas,
Conselheiro Presidente José Euler Potyguara Pereira de Melo,
justifica a sua ausência nesta Audiência Pública, em virtude da
solenidade, junto a ATRICON fora do Estado de Rondônia.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Cumprimentar aqui
Excelentíssimo senhor Deputado Cleiton Roque, proponente
também desta Audiência Pública, da mesma forma o senhor
Guilherme Ornelas, representante da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia; Senhor Carlos Barbosa, representante
da SEFIN; Senhor Jadson Fernandes da Silva, representante
do PROCON; e a Senhora Raquel Mazzuchelli, representante
da Diretoria de Tecnologia do Governo do Estado de Rondônia.
Cumprimentar também aqui todos os representantes dos
Distritos que se encontram aqui e o público presente, dizer
que nós nos sentimos muito honrados com a presença de cada
um dos senhores. E lamentar, lamentar profundamente a
ausência dos principais convidados e que deveriam estar
sentados aqui hoje, que é o representante da ANATEL e também
da CLARO que é a vencedora da concessão da implantação da
telefonia móvel nos Distritos do Estado de Rondônia,
compromisso feito dentro do Palácio do Governo, com a
finalização em 2015, e lamentavelmente hoje não estão aqui
para dar as suas explicações, o porquê que isso não aconteceu
e a ANATEL para dar suas explicações. Lamentavelmente fica
prejudicada esta Audiência Pública. Eu quero solicitar da
imprensa da Casa, que faça esta divulgação, nós vamos sem
dúvida nenhuma usar tudo aquilo que nós temos de maior que
é a força da Assembleia Legislativa, através das nossas
comissões, da Presidência da Casa, e nós vamos intimar para
que compareçam aqui, dê as devidas explicações que é do
interesse da população do Estado de Rondônia. É vergonhoso
o que acontece no Estado de Rondônia, em matéria de telefonia
móvel, que hoje é uma questão de saúde pública a telefonia
móvel que era para está sendo totalmente implantado,
universalizado no Estado de Rondônia, que lamentavelmente
isso não aconteceu. Nós temos um país que hoje é uma das
grandes potências mundial e que não pode se comparar mais
Deputado Cleiton Roque, com a Bolívia, se Vossa Excelência
cruzar a fronteira do nosso Estado, com qualquer um dos
Distritos da Bolívia, certamente, nós vamos nos sentir
envergonhados pelo descaso que nós temos hoje com as
telefonias móveis, hoje com as empresas que fazem esse
trabalho no Estado de Rondônia. Se você cruzar o Estado de
Rondônia, em qualquer uma situação, em qualquer região, em
qualquer um dos municípios que fazem a fronteira, vocês irão
comprovar aquilo que eu estou dizendo neste momento. A gente
fica muito triste com a ausência desses representantes hoje
para sentar aqui na Mesa de negociação para a gente discutir.
Mas, eu quero fazer uma leitura aqui do Requerimento nº 252/
15 de autoria coletiva, portanto, é uma solicitação da Casa, de
todos os deputados estaduais que: Requer à Mesa Diretora, a
realização de Audiência Pública, no dia 9 de outubro de 2015,
às 9:00 horas com objetivo de discutir junto a ANATEL, a CLARO
e o responsável pelo contrato junto ao Governo do Estado de
Rondônia em relação a implementação e estruturação da
telefonia móvel no Estado de Rondônia e demais assuntos

pertinentes. Dizer que foi feito um Projeto de Lei, através de
Decreto, que é a lei nº 3.263 de 5.12.2013 que concede incentivo
fiscal, mediante crédito presumido de ICMS para aplicação em
obras de infraestrutura necessárias para instalação de estação
de rádio de base e suporte de serviço móvel pessoal e dá
outras providências. Com isso, a empresa vencedora que foi a
CLARO, lamentavelmente não está cumprindo e a Assembleia
Legislativa, sem dúvida nenhuma, tomará as providências para
que seja revogada essa lei para que eles aprendam a respeitar
a população do Estado de Rondônia. Rondônia não é fundo de
quintal do nosso país, portanto tem que ser respeitada e todos
os nossos distritos merecem esse respeito, que
lamentavelmente nós não temos. Dizer que nós vamos dar
continuidade aos nossos trabalhos, deixar registrado. E
taquigrafado em áudio e vídeo, lembrar que já está sendo
transmitido para todo mundo via internet para que a gente
possa usar como documento esta Audiência Pública,
comprovando assim tudo aquilo que nós dizemos neste
momento. Eu vou passar a palavra neste momento ao nosso
também proponente Deputado Cleiton Roque.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes de
dar a palavra para sua Excelência, muito obrigado Deputado
Cleiton. Registrar a presença da Senhora Priscila Pantoja,
administradora do Distrito de Calama.

O SR. CLEITON ROQUE – Quero cumprimentar o Deputado
Lebrão, o 1º Secretário da Mesa Diretora da Assembleia
Legislativa, um dos proponentes da Audiência Pública;
cumprimentar o senhor Guilherme Ornelas, aqui representando
a Defensoria Pública do Estado; cumprimentar o senhor Roberto
Carlos Barbosa, representante da SEFIN; o Senhor Jadson
Fernando da Silva, representante do PROCON e a senhora
Raquel, representante da Diretoria de Tecnologia do Governo
do Estado de Rondônia. Em nome do Cabeludo, da Euzébia, eu
quero cumprimentar também todas as demais pessoas aqui
presentes, senhoras e senhores, administradores dos Distritos,
principalmente aqui da Capital, Porto Velho. E o Deputado
Lebrão, ele foi feliz quando disse que nós esperávamos aqui a
presença do representante em Rondônia da CLARO e também
da ANATEL, até porque a gente sabe da importância que a
palavra deles e a posição da empresa aqui, as informações
que seriam trazidas para nós aqui, acrescentaria muito. Mas,
eu quero dizer Deputado Lebrão, que nós não entramos nessa
briga para parar mediante obstáculos que eventualmente surja
no caminho. Nós sabemos o quanto Rondônia tem sofrido e
não é só aqui a capital Porto Velho, como temos administrador
de Extrema, de Calama, de Vista Alegre, de Rio Pardo, enfim,
praticamente todos os distritos aqui representados. Mas, lá no
interior do Estado também, distrito do município de Chupinguaia,
Corumbiara, Pimenteiras, Cabixi que é lá oposto ao nosso
Estado, no extremo sul rondoniense também tem sofrido muito
com a ausência da prestação desse serviço. Então, é necessário
que todos, inclusive os órgãos de fiscalização, o Ministério
Público, os órgãos de controle, o Ministério Público, Deputado
Lebrão, precisa também entrar nessa briga, nós sabemos que
o serviço prestado em Rondônia, é de péssima qualidade; se
nós formos citar aqui, o representante do PROCON, eu tenho
certeza que uma das maiores reclamações que tem é na área
da telefonia também, eu tenho certeza que é uma das maiores,
se não for a maior, está entre os três maiores números de
reclamações é telefonia. Então, é necessário aqui da mesma
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forma a Defensoria Pública tem condições de nos ajudar, ajudar
o povo do Estado, que nós possamos ultrapassar essa
dificuldade que nós estamos enfrentando. Não podemos
permitir, nós em pleno século XXI, um Estado, um país rico
como é o Brasil e Rondônia, um Estado extremamente produtivo
e já tem o comprometimento do Governo do Estado para que
nós possamos atingir 100%, que todo o território do nosso
Estado esteja contemplado com telefonia móvel, existem metas
para isso. Mas, aí também nós temos que pressionar com
certeza essas empresas, inclusive Deputado Lebrão, revendo
alguns benefícios fiscais que elas têm, eu acredito que essa é
uma das alternativas pressionar também dessa forma. A ANATEL
ela precisa participar um pouco mais dessa situação, dessa
discussão que está acontecendo no nosso Estado.
Lamentavelmente, a gente tem sofrido de maneira que pega a
Ponta do Abunã, a quantidade de pessoas existentes ali na
soma dos distritos que faz parte do município de Porto Velho
pertencente à Ponta do Abunã. Nós temos ali estimado mais de
40 mil pessoas hoje ali, sem ter acesso a esse benefício. Então
Deputado Lebrão, no decorrer dessa Audiência Pública um dos
encaminhamentos que nós precisamos fazer, que esta Casa
precisa fazer, e nós viemos na pessoa do nosso Presidente,
Deputado Maurão de Carvalho também disposto de fato fazer
a pressão para que esse benefício se estenda. A gente sabe da
dificuldade enfrentada, já houve alguns serviços instalados por
parte da CLARO em alguns distritos, de acordo com aqueles
distritos até 30 quilômetros da sede do município, mas depende
também da Eletrobras a questão da energização das torres, a
Eletrobras teria que estar aqui também presente para a gente
ter uma posição do prazo, mas enfim, eu acredito que não
acabará esta Audiência Pública sem que tenha um
encaminhamento para a próxima semana Presidente, alguma
outra ação para que nós possamos estar fazendo para que de
fato não caia no esquecimento esse problema que tem
acarretado uma parcela significativa da população rondoniense.

Eram essas minhas considerações finais, Deputado
Lebrão.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Obrigado Deputado Cleiton Roque.
Eu quero registrar a presença da Priscila Pantoja,
Administradora do Distrito de Calama; também do Sr.
Cleidiomar Jacob, Técnico cm Agricultura Alternativas da Ponta
do Abunã e da Bolívia sempre participando das Audiências que
é do interesse da Ponta do Abunã; Sra. Darli Ferreira de Almeida,
Administradora do Distrito de Extrema; Sr. Francisco Nunes de
Oliveira, Administrador de Fortaleza do Abunã; Sr. Lázaro
Soares, Administrador do Rio Pardo e a Sra. Eusébia Cristiana
Schlosser, Administradora do Distrito de Vista Alegra do Abunã,
sejam todos bem-vindos. E nós vamos conceder depois a palavra
a vocês com o prazo de 4 minutos para que a gente possa
finalizar dentro do horário regimental esta Audiência Pública.

Quero conceder a palavra para iniciarmos os nossos
trabalhos aqui, primeiramente a Senhora Raquel Mazzuchelli,
representante da Diretoria de Tecnologia do Governo do Estado
de Rondônia para nós ouvirmos a parte técnica.

A SRA. RAQUEL MAZZUCHELLI – Bom dia a todos.
Cumprimentar o Deputado Lebrão em nome dos demais
componentes da Mesa. Eu sou Raquel, sou representante da
Diretoria de Tecnologia do Governo do Estado, o Governo ele
tem acompanhado a Claro na instalação dessas torres de
telefonia móvel, que foi um edital junto ao Governo Federal

que a ANATEL que regulamenta toda essa parte de telefonia
onde a Claro foi vencedora do Estado do Norte e ela teria que
contemplar todos os distritos até 30 quilômetros da sede dos
municípios, até o ano de 2015, com internet, com taxa de 256
kbps e com taxa de 1 mega até 2017.

A Claro tem prestado conta em algumas reuniões que
tem participado junto com o Governo, inclusive com os
representantes dos municípios, alguns lugares, algumas
localidades como o próprio Deputado Cleiton Roque falou. Já
estão instaladas as torres, mas muitas delas ainda não estão
em funcionamento devido a falta de energização que é a
Eletrobras que tem que fazer, e a Eletrobras ela ficou por um
período bem longo em greve e agora o Governo do Estado
tem tentado cobrar a energização dessas torres. O Governo
também tem outro Projeto que é para atender os distritos,
além dos 30 quilômetros que principalmente os distritos de
Porto Velho que nenhum, nenhum distrito foi contemplado com
esse projeto da ANATEL. Agora no ano de 2015 o Governo
lançou o Edital de chamamento público, foi publicado duas
vezes esse Edital e nem uma empresa teve o interesse em
participar do Edital de chamamento público com a isenção de
ICMS.

Semana passada um dos nossos técnicos esteve em
Brasília na Comissão Federal de Ciência e Tecnologia com o
Deputado Federal Lippi, de São Paulo, justamente para tratar
desses assuntos. Essa falta de interesse das operadoras nessas
regiões mais distantes, porque não é simplesmente chegar e
instalar uma torre, é feita toda uma conexão com a localidade
mais próxima que já tiver funcionando a telefonia móvel, e no
caso de Porto Velho é Jaci-Paraná, por causa da contemplação
da Usina é o único distrito que tem telefone instalado. Então
eles dizem que a distância é muito longe e hoje o incentivo
que o Governo dá através do Decreto de 2013, que o próprio
Deputado Lebrão citou ainda é insuficiente para as operadoras
montarem essas conectoras até chegar ao Distrito. E foi uma
das coisas acordada nessa reunião com a Comissão de Ciência
e Tecnologia, é uma reunião com o CONFAZ que é quem
regulamenta toda essa parte de isenção de ICMS justamente
para tratar da contrapartida do Governo junto a essas
operadoras, como que o Governo pode trabalhar para que
essas operadoras tenham maior interesse em vir disponibilizar
o serviço nas nossas regiões. Aí ficou o Deputado, Presidente
da Comissão responsável de marcar essa reunião do Governo
do Estado de Rondônia juntamente com a ANATEL novamente
que participou, inclusive, dessa reunião em Brasília e o pessoal
do CONFAZ para a gente tentar viabilizar esse projeto aqui no
Governo do Estado. Quando nós lançamos o 2º Edital de
chamamento às operadoras pediram prazo de 120 dias para
fazer um estudo técnico de quanto seria em média a instalação
de cada torre, só que agora com o aumento do dólar elas
disseram que para 2015 elas não conseguem viabilizar a
instalação de nenhuma torre através do chamamento público
do Governo do Estado. Então, nós estamos procurando outras
alternativas técnicas para facilitar esse enlace, inclusive, junto
com a Telebras.

O Governo do Estado tem uma parceria com a Telebras
para a implantação da Infovia e utilizar a Infovia para diminuir
os custos de equipamentos e a gente conseguir disponibilizar
a telefonia móvel nessas localidades mais extremas do Estado,
inclusive a Priscila esteve lá conosco já algumas vezes, vários
Vereadores vêm procurar a diretoria justamente porque é muito
difícil hoje nesse mundo que nós estamos de tecnologia não
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se ter nem telefone nos municípios, nos distritos e o Governo
tem feito essas alternativas para tentar viabilizar os projetos.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer as suas colocações.
Lamentavelmente, o que a gente se vê Deputado Cleiton, é
que estão visando lucros e a gente fica muito triste, porque
hoje lamentavelmente no Brasil as empresas já querem tirar
dentro de poucos meses aquilo que se investe e com isso
prejudica sem dúvida nenhuma o usuário.

O SR. CLEITON ROQUE – Presidente Lebrão, só lembrando
também, nós estamos falando de um serviço público,...

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Sem dúvida.

O SR. CLEITON ROQUE – Onde é feito a concessão para essa
empresa? A empresa ela não pode só ir onde dá lucro para
ela, então naturalmente ela precisa ter o plano de expansão
até porque o telefone nós sabemos, é um serviço público, todo
mundo só quer o filé, ou seja, assumir a viúva não. Não é
verdade?  Aí é que entram os órgãos de controle, não é verdade,
fazendo com que esse investimento progressivo ocorra e está
aí a falha do Governo Federal que é detentor do serviço e aí
através das concessões ele concede as essas empresas para
que elas prestem o serviço, fazer com que, nesse plano de
investimento contemple os distritos que hoje, de repente não
geram lucro como gera uma capital, Porto Velho, como gera
uma grande cidade, um grande centro, mas lá também tem
pessoas que também faz jus direito ao serviço.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Inclusive Deputado, a gente fica
meio sem entender, por isso que eu cobrei e lamentei muito a
ausência da ANATEL e da própria Claro aqui. Foi instalado entre
o município de São Francisco do Guaporé e o município de
Seringueiras uma torre, essa torre não significou nada de
expansão, porque naquele ponto onde tem a torre já tem o
serviço de telefonia móvel, inclusive, da própria Claro, e fica o
distrito de São Domingos que tem 8.000 habitantes sem receber
o sinal. Isso é lamentável, então quer dizer, deveria estar
sentados neste momento os representantes das empresas para
que a gente pudesse cobrar deles as explicações.

Passar a palavra agora ao Senhor Roberto Carlos
Barbosa, representante da SEFIN.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes das
palavras do senhor Roberto Carlos, registrar a presença do
senhor Francisco Alves, o “Tyer”, Diretor do Departamento de
Assuntos do Interior, Gabinete do Prefeito de Porto Velho.

O SR. ROBERTO CARLOS BARBOSA – Exmº. Sr. Deputado
Lebrão, Exmº. Sr. Deputado Cleiton Roque, Exmº. Sr. Guilherme
Ornelas, representante da Defensoria Pública; o Sr. Jadson
Fernandes da Silva, representante do PROCON; Sra. Raquel
Mazzuchelli, representante da Diretoria de Tecnologia do
Governo do Estado de Rondônia, senhoras e senhores
presentes.

A Secretaria de Fazenda ela tem tido uma preocupação
e uma participação importante nesse processo, tanto que nós
discutimos desde 2013, já inclusive, com a legislatura passada
a mecanismos e instrumentos para poder viabilizar a
implantação dessa telefonia nos distritos e foi até por iniciativa
deste Poder aqui que surgiu a Lei 3.263 que criou um incentivo

para que as empresas pudessem fazer implantação nos
distritos. Na ocasião o que foi proposto aqui não foi um benefício
incondicional, mas um benefício condicionado de forma que o
Estado iria assumir o custo desse investimento que as empresas
iam fazer nos distritos.  Então, eu na verdade, como a gente
trabalha na área de tributação de finanças, a gente não
acompanha esse processo e eu fico até surpreso de saber que
as empresas não se interessam, por que se o Estado de
Rondônia através dessa Lei aprovada por esse poder aqui
assumiu o compromisso de arcar com os custos da implantação
desse serviço nos distritos por que é que as empresas não
querem fazer? Isso realmente eu não entendo e aí, eu acho
que a Defensoria Pública, talvez, tenha um papel importante
junto com o Ministério Público, no sentido de obrigar as
empresas que são detentoras das outorgas a cumprir os prazos
que foram estabelecidos pelo Governo Federal, pela ANATEL,
porque eles participaram de um processo licitatório, foram
vencedores e nesse processo licitatório receberam a outorga
de várias localidades, eles implantaram nas localidades onde
eram interessantes e, onde não são interessantes
economicamente mesmo com o Estado assumindo os custos
de implantação eles não querem fazer. Então nesse particular
eu acho que a Defensoria pode atuar e contribuir para que
essas empresas, para que se inicie um processo junto a
ANATEL, exigindo que a ANATEL fiscalize e cobre a execução
do Plano de Outorga e o Estado vai continuar fazendo o papel
dele, à medida que a empresa faz a implantação, o Estado a
desonera do ICMS relativo ao custo dessa implantação e
viabiliza. Agora, a Raquel, a Sra. Raquel falou que as empresas
reclamam benefícios que seriam concedidos pelo CONFAZ. Eu
gostaria até de saber exatamente o que é que as empresas
reclamam, ou o quê elas pleiteiam para que a gente possa
avaliar se isso é razoável ou não, e de repente, levar isso até
o Governador, Secretário da Fazenda e até mesmo ao CONFAZ,
para que se manifeste ou delibere sobre esse assunto. Além
de auditor e assessor do Secretário da Fazenda, eu também
sou representante na Comissão Técnica permanente junto ao
Conselho Nacional de Política Fazendária o CONFAZ. Então todas
as reuniões do CONFAZ que discutem não apenas benéficos,
mas integração ou qualquer norma relacionada à tributação
no País, a gente tem participado e pode eventualmente sendo
de interesse do Governo e do povo de Rondônia levar esses
pleitos até o Conselho.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer ao senhor Roberto
Carlos por suas considerações, e colocações. E passar a palavra
ao senhor Jadson Fernandes da Silva, representante do
PROCON.

O SR. JADSON FERNANDES DA SILVA – Bom dia a todos. Ao
cumprimentar o Exmº. Sr. Deputado Lebrão e os demais
componentes da Mesa, salientar o que o Exmº. Sr. Deputado
Cleiton Roque afirmou que de fato, as Companhias Telefônicas
mesmo são as que estão em primeiro lugar no índice de
reclamação, no ranking de reclamação do PROCON incluindo
todas as operadoras e que essa ação da Assembleia Legislativa
é de extrema importância mesmo até para poder desafogar
uma parte do Judiciário, porque o índice de reclamação é
exorbitante. E salientar também que as empresas, elas não
somente não instalam serviço como prestam uma péssima
manutenção o que ocasiona esse transtorno para a população.
No demais me coloco a disposição para estar fornecendo o
índice, o ranking, a quantidade de reclamações e a
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discriminação dessas reclamações para que assim possa estar
fundamentando qualquer outra futura ação. Somente isso.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Obrigado. Concedo a palavra
agora ao Exmº. Sr. Guilherme Ornelas, representante da
Defensoria Pública do Estado de Rondônia.

O SR. GUILHERME ORNELAS – Bom dia a todos. Cumprimento
o Exmº. Deputado Lebrão, na pessoa de quem eu cumprimento
a todos na Mesa, para não me alongar, agradeço a presença
de todos os presentes.

Primeiramente, Deputado Lebrão, eu queria parabenizar
a Casa pela iniciativa tão importante, a gente que mora aqui
em Rondônia, que acolheu o Estado de Rondônia como nossa
residência, a gente percebe que os serviços públicos nem
sempre são prestados, ou quase sempre não são prestados na
forma devida e adequada. E a população daqui, principalmente
a população mais carente que o senhor tem mais afeto e precisa
mais de política pública, ela sofre muito, a gente percebe isso
cotidianamente. A Defensoria Pública, ela tem uma papel muito
importante na Constituição Federal, principalmente a partir da
emenda 80, que é a defesa do hipossuficiente, da pessoa mais
carente, e a Defensoria Pública não se furta ao seu papel
constitucional, sua missão. A gente está à disposição sim, para
colher esses pleitos individuais, coletivos que existam no Estado
de Rondônia e transformar isso, efetivamente, em ações. Eu
acredito que é importante a aproximação da Defensoria Pública
com a Assembleia Legislativa, porque os nossos objetivos são
comuns. É a melhor qualidade de vida do povo, da população
carente, e a Assembleia Legislativa, ela recebe grande parte
dessa demanda, de uma demanda que pode ser convertida em
uma ação da Defensoria Pública, então eu acho que é de
extrema importância com o Doutor Marcos na Defensoria Geral,
a gente aproximar e ver um projeto às vezes, de conseguirmos
captar essas ações, essas demandas, e a gente conseguir em
conjunto, converter isso, em ações judiciais. Eu também
concordo com Vossa Excelência, quando o Senhor diz que a
presença da ANATEL seria de extrema importância. O papel da
Agência Reguladora hoje é na conotação de estado gerencial,
é para poder fiscalizar a prestação de serviço, porque esse
serviço está sendo prestado de forma extremamente deficiente,
não só pela não implementação dessas torres ou desse contrato
em si, mas pela prestação em geral no Estado de Rondônia,
seja em Porto Velho, com um sinal terrível de internet de
telefonia, seja no interior do Estado. Eu já estive em Alvorada
d’Oeste, São Miguel, região em que o senhor é muito afeto,
em Ariquemes como Defensor Público também, principalmente
nas cidades mais afastadas, a prestação é muito ruim. Então,
eu acho que a ANATEL deve prestar esclarecimentos não só
desse contrato, mas eu acho que a presença deles aqui é
interessante, para prestar informações, qual fiscalização está
sendo feita aqui no Estado de Rondônia. O Estado de Rondônia
não é pior do que nenhum outro Estado e merece ser respeitado.
Em relação aos esclarecimentos do senhor Roberto Carlos, muito
interessante aqui, da SEFIN, eu acredito que esse contrato, a
gente tem que buscar um encaminhamento também à
Procuradoria Geral do Estado/PGE, porque se este contrato não
está sendo cumprido e houve isenção fiscal, houve incentivo
fiscal muito relevante, é dever da PGE tomar atitude no sentido
de executar o contrato. A Defensoria, como a gente está na
defesa do povo, como a Assembleia, a gente não pode fazer
essa defesa do Estado propriamente dita, que cabe a PGE. A

gente pode sim, Deputado e está à disposição, a gente colher
essa demanda coletiva, estudar uma forma de fazer uma ação,
aqui em Porto Velho, ou seja, no interior, e aqui em nome do
doutor Marcos, a gente graças a Deus ontem deu posse a
mais um Defensor Público, que vai ficar lá em Costa Marques.
A gente vai conseguir atender a todas as Comarcas, porque
ele vai ficar em Costa Marques, mas vai cobrir São Francisco
do Guaporé. Então, a gente vai conseguir colher essa demanda,
levar essa assistência judiciária e jurídica gratuita a todo
mundo, e a gente precisa dessa integração com a Assembleia,
para a gente captar, a gente estar do lado da Assembleia, a
gente precisa captar essa demanda, a gente precisa
transformar essa demanda em ação, ação judicial, extrajudicial,
de fazer de alguma forma, de algum modo que esse serviço
público seja prestado de forma contínua e eficiente, é que o
povo está pagando para isso, não está pagando barato. Então,
a gente se coloca aqui Deputado, à disposição de Vossa
Excelência, às vezes para a gente ver, eu tinha pensado, já
falei com o Doutor Marcos, de vermos a possibilidade. Lá em
Minas, eu sou de Minas, lá em Minas tem o PROCON da
Assembleia, que funciona dentro da Assembleia e capta essas
demandas. A gente pode ver uma Defensoria na Assembleia,
para a gente tratar exclusivamente desses interesses coletivos,
que são muitos e que a gente pode dar uma resposta para a
sociedade, em conjunto. A gente está aqui com a Assembleia,
de manga arregaçada e para trabalhar e trabalhar muito em
prol dessa população que precisa. Obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer Vossa Excelência e
dizer que a Assembleia sempre foi parceira aí, e continua sendo
a Defensoria Pública. Eu entendo que a questão da telefonia
móvel ela é uma questão que tem que ser resolvida usando
uma parceria acredito de todos os poderes hoje, Defensoria
Pública, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Assembleia
Legislativo e o Governo do Estado. Nós temos que, sem dúvida
nenhuma fazer uma pressão muito grande para que a
população do Estado de Rondônia possa ser respeitada da
maneira que deve e que precisa ser respeitada. Neste
momento eu vou conceder a palavra aos representantes dos
Distritos, para que eles possam fazer aí as suas colocações.
Iniciando pela Euzébia Cristina, administradora do Distrito de
Vista Alegre do Abunã. Pode fazer uso da palavra, pode usar
a tribuna, está aí à disposição.

A SRA. EUZÉBIA CRISTINA – Bom dia a todos. Quero
agradecer a presença da Mesa, muito obrigada. A todos os
nossos representantes, amigos e colegas da Gestão. É com
muita honra que eu venho representar meu Distrito, Vista
Alegre. Hoje o nosso Distrito abrange a Ponta do Abunã em
mais de quarenta mil habitantes como foi falado, e hoje a
telefonia para nós seria viável e com urgência, pois o nosso
Distrito hoje, ele se encontra um pouco desprovido, como eu
vou falar, sem apoio. Estamos passando por uma fase muito
complicada e gostaríamos que a gestão, o Legislativo olhasse
com mais carinho para a Ponta do Abunã. Hoje nós somos um
polo industrial grandíssimo. Tivemos recentemente um evento
sobre o câncer, sobre Barretos e foi levantado lá, R$ 500.000,00
(quinhentos mil reais). Então, para vocês terem uma base,
como nossos distritos são abrangentes. Temos condições de
nos manter, mas precisamos do apoio de Vossas Excelências,
mais visão para o nosso bem-estar, porque hoje o meu PA
atende mais de 5 mil, fora as emergências e nós não nos
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encontramos com a UPA também. Então hoje não é somente
telefonia móvel que nós necessitamos, mas também que os
senhores vejam com mais carinho a questão da saúde e da
educação, porque queira ou não, aquele polo industrial está
crescendo e se beneficiando com o que tem. Eu queria
agradecer pelo seu desempenho, Presidente. Eu sei que Vossa
Excelência conhece bem a Ponta do Abunã, tem sempre estado
com a gente, o Deputado Cleiton Roque também, nosso querido,
e olhassem com mais carinho por nós. E a telefonia móvel,
com certeza é inevitável, é necessária, pois muitas coisas
acontecem e não temos como conversar, falar, temos que pegar
253 quilômetros de estrada, tem a balsa ainda, que atrapalha
um pouco.

Então, com certeza a telefonia seria muito viável. Quero
agradecer e obrigada a todos.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer pelas suas palavras.
Quando eu digo que a telefonia móvel é uma questão de saúde
pública, o que é que a gente vê à frente?  Eu vou citar aqui o
distrito de Extrema, o distrito de Vista Alegre do Abunã, distrito
de São Domingos do Guaporé, que ficam ao longo de rodovias
federais. Rodovia 364 aqui na Ponta do Abunã; a 429 no Vale e
quando acontece um acidente, se nós tivéssemos contato
através de telefonia móvel, quando chegasse ao Hospital teria
uma equipe pronta esperando as pessoas para serem atendidas.
E, lamentavelmente, hoje nós não temos esse serviço porque
infelizmente as empresas não cumprem com seus
compromissos.

Passo a palavra agora, ao senhor Lázaro Soares,
Administrador do distrito de Rio Pardo.

O SR. LÁZARO SOARES – Bom dia a todos. Gostaria de
cumprimentar o Excelentíssimo Deputado Lebrão e o Deputado
Cleiton e os demais. E dizer para vocês que Rio Pardo, acho
que quase todos que estão aqui conhecem a realidade de Rio
Pardo. Hoje, em termos de comunicação nós estamos isolados,
isolados, entendeu? Para vocês terem noção, existem dois
telefones lá, que funciona lá, mas é o seguinte, às vezes você
começa a falar nesse telefone, quem está falando, a gente
que está falando, a pessoa que está do outro lado não consegue
entender. É um absurdo, caríssimo. Se você, para você receber
uma ligação a cobrar lá, é dois, três reais. Se você não
conseguir falar, você paga porque você foi tentar ligar, entendeu?
Então é assim, a comunicação nossa lá é péssima, foi instalado
um orelhão lá, pela Oi, só que infelizmente não está
funcionando. Ele funcionou meia hora e não funciona mais. O
técnico é de Salvador, o outro é de Cuiabá e infelizmente a
gente se encontra isolado. E gostaria de pedir aos Deputados,
às demais autoridades que olhassem mais para o lado de Rio
Pardo também, por quê? Porque é um lugar muito promissor,
de terras boas, de gente que está lá para trabalhar, não está lá
para brincadeira, produz mesmo e vejam o que Vossas
Excelências podem fazer além, digamos assim, além da
comunicação. A menina do governo ali, disse o seguinte, que
não pode instalar o telefone no lugar lá, a questão da energia.
O assunto, a pauta aqui é sobre telefone, mas a nossa energia
também, fazer igual o outro, ela é tão sonhada, é o sonho de
Rio Pardo. Hoje funciona mais ou menos assim, quem tem um
motor lá, tem a luz; quem não tem, fica no escuro. Então assim,
igual o Deputado disse ali, coisa de século 21, você está aqui a
cento e poucos quilômetros da capital e você não tem o mínimo
de dignidade para morar lá, o mínimo de recurso. No mais,
muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Agradecer as palavras. Neste
momento concedo a palavra ao senhor Francisco Nunes de
Oliveira, Administrador de Fortaleza do Abunã. E registrar a
presença agora do nosso Presidente Deputado Maurão de
Carvalho, que acaba de chegar e que logo em seguida, daqui a
pouco fará uso da palavra.

O SR. FRANCISCO NUNES DE OLIVEIRA - Bom dia a todos.
Quero agradecer a oportunidade, agradecer ao Presidente da
Assembleia e falar sobre Fortaleza do Abunã. Fortaleza do
Abunã, hoje é pequena. Nós temos telefone, telefone da OI,
mas é assim que funciona, quando há energia ele funciona.
Hoje Fortaleza do Abunã, sofre por um apagão constante, nós
vamos falar sobre telefone, mas se não tem energia, não tem
telefone, nós necessitamos urgentemente de um telefone
celular, de uma torre. Fortaleza do Abunã é um Distrito que
acolhe na época da temporada aproximadamente mil turistas
por final de semana e sem telefone, eles necessitam de um
telefone, de um celular, eles procuram um orelhão, não funciona
o orelhão, telefone de residência, também não funciona quando
há um apagão, falta comunicação. Então, eu peço que vocês
olhem para Fortaleza do Abunã também, é um Distrito pequeno,
mas que há necessidade de um telefone móvel. Muito obrigado
a todos.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – E que merece sem dúvida
nenhuma o respeito da população. Com a palavra agora o senhor
Dari Ferreira de Almeida, Administrador do Distrito de Extrema.

O SR. DARI FERREIRA DE ALMEIDA – Senhores Deputados
bom dia, obrigado pela oportunidade que estão nos dando para
podermos reivindicar os nossos direitos o qual no momento é
o celular, é a telefonia móvel. Agradecer aos meus amigos
administradores que estão aqui representando os distritos
deles, como eu estou representando a Extrema. Hoje, o celular
é necessário, é necessário na vida de cada um de nós, porque
isso já passou a ser, é coisa que é necessário na vida de um
ser humano, de um brasileiro, de qualquer pessoa. P o r q u e
nós podemos contar com Vossas Excelências senhores
Deputados, para poder nos defender, que nós sabemos que os
senhores estão empenhados nisso daí, e sem vocês nós não
conseguiríamos nunca. Então, só tenho que agradecer a vocês,
a todos vocês e ao Governador também Confúcio Moura, que
ele está se empenhando também o máximo, eu espero que
vocês nos representem muito bem como tem feito, e agradeço
a oportunidade mais uma vez de estar aqui representando meu
distrito. Hoje se os senhores perguntar se Extrema precisa,
quer dizer, cada população daquela, cada pessoa, você precisa
de que hoje? Eles falam: de um celular, ele não quer saber
mais de outra coisa, então, eu não sei por que, mas o celular,
hoje faz parte de vida do brasileiro, até nossos distritos que
estão precisando de muitas coisas, as pessoas estão pedindo
celulares. Hoje a importância é tão grande que vocês estão
empenhados nesse trabalho, eu só tenho que agradecer a vocês
e agradecer a Deus, por ter colocado pessoas também aqui
nesta Casa, que representa o povo de Rondônia, que é um
povo que precisa, que estão precisando de vocês de verdade.
Eu tenho certeza que vocês vão representar muito bem o nosso
Estado, Obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns. Com a palavra à
senhora Priscila Pantoja, Administradora do Distrito de Calama.
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A SRA. PRISCILA PANTOJA – Bom dia a todos. Quero
agradecer essa oportunidade. E falar que é de extrema
necessidade um telefone, uma internet, Se na Ponta do Abunã,
na BR já é preocupante Deputado, se é saúde pública, imagine
nós, cento e oitenta quilômetros só barco, para mandar uma
notícia de lá, a população se encontra lá nessa situação. Então,
se é difícil onde já passa a BR, imagina onde não tem, que só
vai de barco quinze horas de barco descendo. Nós nos
encontramos sem um caixa lá, nós tínhamos um caixa, da Caixa
Econômica por causa da internet. Então, nosso Governador tem
se empenhado em resolver, achar outras soluções, até agradeço
a nossa amiga Raquel, que eu estive lá com ela, mas eu creio
que tínhamos que forçar essas empresas a colocarem porque
não é só lucro, não é só lucro gente, elas têm que colocar em
outros lugares, sendo que o Estado está isento de tudo, por
que eles não querem colocar? Tem que ter alguma coisa para
ajudar essa população. Hoje mesmo a situação do nosso amigo
em Jaci, que se dispõe da internet, passou uma foto de um
acontecimento que aconteceu lá, em um minuto já foi acionado
a defesa civil, então isso é saúde pública sim. Então, nós
precisamos urgentemente, hoje em dia, nós estamos vivendo
no mundo da tecnologia, nós precisamos muito, é saúde pública
sim, e nos distritos, nós necessitamos. Muito obrigada.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns.  Para falar em nome
do PPS o representante do Partido Djalma Júnior, fique a vontade.

O SR. DJALMA JÚNIOR – Bom dia, na pessoa do Deputado
Maurão, eu estendo os meus cumprimentos a todos os
representantes da Mesa. Bom gente, não podemos esquecer
do seguinte assunto: o avanço da tecnologia é visível, é notório
e também quando se trata do que as operadoras fazem com o
Estado de Rondônia, é prática abusiva, cobrança indevida,
cumprir, fazer, firmar compromisso e não cumprir isso não pode
continuar, não pode senhor Deputado, Deputado Lebrão, não
pode protelar. Os Deputados do Estado de Rondônia tem que
intervir, tem que lutar, essa Audiência Púbica tem que ir para
frente, nós temos o dever de participar, de cobrar. Eu sou um
consumidor da CLARO, eu sei o que eu passo, sou um
consumidor da VIVO, sei o que eu passo, os nossos distritos
tem que ter, tem que ter um acesso, nós distritos tem que ter,
os nossos, os rondonienses, os portovelhenses eles tem que
ter o acesso a tecnologia, nós temos que ter, é um direito
Deputado Maurão. E fica aqui o meu repúdio a CLARO pelo que
ela vem fazendo conosco, pelo não cumprimento do seu dever,
do que foi acordado com o Estado de Rondônia, com o município
de Porto Velho, com o Governo Federal. Deixo aqui o meu muito
obrigado a todos vocês. Obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Muito obrigado. Mais uma vez
eu quero aqui registrar e agradecer a presença do Cleidiomar
Jacobi, técnico em agricultura alternativa na Ponta do Abunã,
muito obrigado pela sua presença. Vossa Senhoria gostaria de
usar 4 minutos da palavra, está liberado. Tempo regimental,
Jacob.

O SR. CLEIDIOMAR JACOBI - Quero agradecer a todos os
Deputados, Deputado Lebrão, Deputado Maurão Presidente da
Assembleia e todos que estão presentes, os nossos guerreiros
ali, porque aqueles ali Deputado são uns guerreiros, aquela
Ponta do Abunã, a Priscila lá debaixo, 180 km. Aqui é o seguinte,
antigamente eram três itens que o cidadão brasileiro e todo

mundo precisava: segurança pública, saúde e educação. Hoje
são 4 itens que é fundamental para o desenvolvimento de
qualquer distrito, de qualquer parte desse mundo que é
segurança pública, saúde, educação e comunicação. A
comunicação através de quê? Tablet, celular, internet, isso que
nós estamos precisando na Ponta do Abunã. Lá a Priscila
precisa, todos nós precisamos. Agora, eu tenho uma pergunta
aqui, a Raquel falou, que não tem condições de colocar porque
não tem arrecadamento naquele setor porque a empresa
ANATEL e a Oi, não arrecada. Agora é uma vergonha eu falar
uma coisa desta porque do outro lado, é só cruzar o Rio Abunã,
e do o outro lado você ver 20 famílias, 20 famílias senhor
Deputado, com 3 sinais de internet, 3 sinais; tem a Vivo, lá do
outro lado, 3 sinais ali em Nova Esperança. É uma vergonha
nós cruzarmos o rio e estar usando o sinal da Bolívia. Lá eu
uso o quê? O meu celular tem dois chips Deputado, um da
Bolívia e um do Brasil, porque quando o do Brasil não funciona,
ele nunca funcionou e quando os orelhões funcionam, o que
você coloca... Deputado Maurão, é uma vergonha Deputado.
     Olha, teve um acidente na porta da casa da minha irmã, e
a vítima estava com a perna toda escambichada, e nós
corremos que nem doido e não podiamos comunicar de lá
para Abunã mandar a ambulância para socorrer o cara que
ficou 3 horas com a perna exposta. Está tudo filmado, é uma
vergonha. Então, desculpa senhora Raquel, nós temos, a Ponta
do Abunã Deputado Maurão, Presidente, é o distrito que mais
arrecada creio que dentro de Rondônia; nós temos agricultura,
é pouca, mais temos lá; nós temos a pecuária que é a pecuária
é uma das maiores do Estado de Rondônia; nós temos a
madeira que é a maior de Rondônia e temos a mineração que
é as pedras, que é a maior de Rondônia, em Ponta do Abunã.
Nós arrecadamos, Porto Velho arrecada milhões em Ponta do
Abunã, mas não inverte um centavo na Ponta do Abunã. Nós
só estamos aqui senhor Deputado, só reivindicando um direito
que é nosso, que é lei para com o cidadão dali da Ponta do
Abunã, daqui uns dias vai vir a eleição moçada para Prefeito,
vai estar cheio daqueles pedindo voto lá. Aí, é a hora de nós
resolvermos se nós votamos ou se nós jogamos um ovo podre
nele. Nós vamos estudar não é Deputado, mas a indignação
está muito grande. Outra coisa, Jadson, não é? Jadson do
PROCON. Senhor Jadson, eu sei, o senhor falou que é muita
demanda de pessoal, de reclamações. Então, senhor Jadson,
o senhor está aí representando o PROCON, eu queria que desse
um movimento porque a pergunta é por que nós não temos
comunicação na Ponta do Abunã e nos Distritos? Essa é a
pergunta, por quê? Aí diz que é muito caro. Sabe o que falaram
para nós? Que diz que não tem um terreno para colocar a
torre lá, agora que tamanho é essa torre se ali do lado da
Bolívia eles colocam uma torre desse tamanho assim, a
tecnologia canadense é barata, muito barata. Aí querem uma
quadra para colocar uma torre para investir não sei quantos
mil lá para ficar aquela porcaria que você não coloca, nem um
orelhão funciona, agora para quê se lá do lado da Bolívia eles
colocam uma torrezinha, não é uma torre é uma
parabolicazinha assim, uma tecnológica muito avançada joga
50 quilômetros é baratíssima, e por que quê essa tecnologia
não pode entrar no Brasil? A Oi está boicotando? A Anatel? Ou
eles têm que vender o peixe podre deles? A verdade é essa,
por que tem um tubarão ali para nos despedaçarmos uma
baita uma baleia baratinha e estão querendo vender o peixe
podre para nós, e nem o podre nós estamos conseguindo levar
para casa não é gente? Nem o peixe podre, é uma tristeza,
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mas é indignação deputado. Olha segurança pública defasada
lá, saúde defasada lá, a educação é arrastando, e a
comunicação ninguém fala, é o peixe podre que nós não temos
ainda. Então essa é a briga nossa e estamos aqui com os
deputados, e nós temos que vir aqui com vocês, se nós não
viermos aqui com vocês não é Presidente? Eu agradeço,
desculpa aí se eu falei um pouco, mas é a indignação porque
já branqueou a barba, eu cheguei com 16 anos ali, e eu já
estou ficando bem velhinho e eu não vi quase nada. E dali sai
muito recurso deputado, muito recurso e era pelo menos para
investir pelo menos uns 10% do que sai e voltar para a Ponta
do Abunã que nós não íamos estar aqui passando essa
vergonha. Agradeço a vocês todos.

Obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns Jacob. Antes de
passar a Presidência e a palavra para o deputado Maurão, eu
quero mais uma vez aqui deputado Maurão lamentar a ausência,
principalmente da ANATEL e ainda muito mais da CLARO, que
é a empresa responsável pela concessão na região Norte aqui
no Estado de Rondônia principalmente. Eu olhava aqui na Lei
3.263, aqui o art 4º O valor total de créditos presumidos
concedidos nos termos desta lei fica também limitado, quatro
milhões e oitocentos mil reais, para o exercício de 2014. Então
eu até antes de passar a presidência gostaria que Vossa
Excelência, eu entendo que no encaminhamento nós deveríamos
nesse momento somente encaminhar a Eletrobras a cobrança
da instalação da energia elétrica, já nas torres construídas
para que possam fazer as ligações e chegar o sinal. E como
dizia a Doutora Raquel aqui, eles pediram um prazo de cento e
vinte dias, se eu não me engano, para estudos técnicos. Eu
entendo que essa Audiência Pública, é claro que ela teve aí a
sua produtividade, mas eu entendo também que deputado
Maurão, nosso Presidente, que nós deveríamos dá esse prazo
de 120 dias e mais uma vez, agendar, intimar esses
representantes dessas empresas, principalmente da ANATEL
que compareçam e deem as suas devidas explicações. Por que
lamentavelmente na palavra do senhor Celso, que é o diretor
da CLARO no Estado de Rondônia, ele mentiu, nos fez mentir
nos Distritos do Estado de Rondônia, fazendo um compromisso
com quase todos os Prefeitos do Estado de Rondônia, no Palácio
do Governo para que fosse elaborada essa lei de isenção. E
que lamentavelmente ele não cumpriu e hoje não teve a
honradez de colocar aqui os seus pés para poder dá as suas
explicações. Eu acredito deputado Maurão, que foi a pressão
que nós demos nele lá no seu gabinete, e lamentavelmente
ele não teve explicação para nos dá e certamente ele aí   não
compareceu nesse dia, que era da maior importância, inclusive
para a própria empresa, a quem ele representa hoje como
Diretor Geral. E nós temos que enviar a empresa também a
CLARO a nossa nota de repúdio a essa pessoa que representa
a empresa, e também a empresa que infelizmente não cumpre
aí os seus compromissos e lamentavelmente prejudica muito
a população do nosso Estado como um todo. Neste momento
eu passo a presidência e abro a palavra para o nosso deputado
Maurão de Carvalho.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO - Quero cumprimentar
deputado Lebrão, 1º Secretário desta Casa, e neste ato
presidindo esta Audiência. Cumprimentar o Dr. Guilherme, que
representa a Defensoria Pública, que faz um trabalho importante
a Defensoria Pública para o Estado de Rondônia, para o povo

de Rondônia, agradecer a presença, em seu nome deixar um
abraço ao Dr. Marcos, Defensor Geral. Agradecer aqui a
presença do Roberto Carlos, que representa a Secretaria da
SEFIN neste ato, meu amigo Roberto Carlos que é Auditor Fiscal,
e que neste ato representa aqui o Dr. Vagner, Secretário da
SEFIN, obrigado pela presença; agradecer o Jadson Fernandes,
que representa o PROCON, também neste momento; a Raquel
que representa a Diretoria Tecnologia do Governo do Estado;
cumprimentar aqui os Administradores aqui presentes, são
vários Administradores, mas eu gostaria que tivesse mais
administradores que nós temos bastante, mas eu sei da
dificuldade dos administradores vir até porque os municípios
com a crise financeira que encontra hoje eles têm dificuldades
até para ter diária para sair do seu distrito e município para
poder estar aqui, principalmente, quem mora bastante distante,
nós temos distrito lá próximo Corumbiara, no Sul do Estado
que eu tenho certeza que gostariam de estar aqui, mas a
dificuldade são essas. Mas, agradecer a presença dos que
vieram e também demonstrar aqui Roberto, a minha indignação,
principalmente com o representante da Claro que esteve
presente no nosso gabinete, eu e o Deputado Lebrão, o dia
que nós conversamos com ele se demora mais um pouquinho
ele levantava e saia correndo, porque nós demos um aperto
tão grande nele, das informações que ele estava dando para a
gente do que a Claro estava fazendo com o povo do nosso
distrito, brincando com a cara nossa, e o Deputado Lebrão
demonstrou na hora o que ele estava fazendo no distrito de
São Domingos, colocando uma torre a 12 quilômetros, não é
Deputado Lebrão? Torre de 12 a 20 quilômetros, longe para
atender 12 pessoas,...

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Na verdade, e até falei no
meu pronunciamento aqui Deputado Maurão. Essa torre está
implantada entre o município de São Francisco e Seringueiras,
cerca de 22 km de São Francisco onde já existe a telefonia
móvel, está lá essa torre obsoleta,...

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Aí vai atender 20 famílias,
aí um distrito que tem 30, 40 mil sem nada, um negócio sem
planejamento, um negócio assim brincando com o dinheiro
público que na verdade é o dinheiro público, nós aprovamos
um Projeto de Lei e eu não acompanhei a fala de vocês que eu
tinha um compromisso, acabou atrasando a minha Audiência
e eu queria está no início, mas eu queria Deputado Lebrão,
vamos deixar aqui certo. Se eles não resolverem, se não
fizerem uma nova adequação, um novo planejamento e não
regularizar isso, nós não aprovaremos esse incentivo, nós
vamos suspender esse incentivo, vamos deixar esse incentivo,
que aí é brincar com a cara do povo de Rondônia, é brincar
com esta Casa. Nós vamos chamar o Governo do Estado, vamos
chamar esse cara, vai ter que vir esse diretor da CLARO e da
ANATEL aí vai ter que estar presente aqui, eu até faço questão
Deputado Lebrão que essa reunião seja com os Deputados,
nós já sabemos da situação de vocês, são os Administradores,
nós estamos constantemente nos distritos, nós já estamos
sabendo da problemática. Então, nós estamos aptos para
resolver o problema do distrito, nós vamos convocar esse
pessoal e o Governo do Estado junto vai ter que está junto, e o
Governador nós vamos deixar claro, como nós suspendemos
há poucos dias o Decreto das Placas, das empresas que viviam
aí brigando fazendo o que queria e aí o Deputado Hermínio,
um dia não se entendia, o Deputado Hermínio fez um Decreto
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e a Assembleia suspendeu, e hoje eles querem se ajustar de
novo, toda hora estão tentando resolver, foi só apenas com um
Decreto que o Governo fez e nós suspendemos e essa aqui é
diferente ainda: “é uma Lei que a Assembleia autorizou o
incentivo em troca de levar o telefone móvel celular para os
distritos. Então nós demos incentivo no valor de quase cinco
milhões para que pudesse atender 76 distritos, 76 distritos”. Aí
você chega lá, a torre está lá no meio do mato onde não tem
gente porque é onde é viável para eles, porque o lugar deles
colocarem é lá dentro da cidade, não é onde não tem pessoas.
Então, eles vão ter que replanejar, resolver essa situação e nós
vamos deixar claro, isso a imprensa pode publicar, se eles não
resolverem nós vamos suspender esse benefício, não vamos
deixar que fique esse benefício para que eles joguem o dinheiro
fora, porque na verdade isso não está servindo para ninguém.
Então, fica esse compromisso aqui Deputado, e nós vamos
convidar mesmo para que ele esteja presente, eu espero que
ele venha porque isso é uma falta de respeito com esta Casa.
A operadora, Roberto, ela já não tem respeito com o
consumidor, você quer falar alguma coisa, reclamar, você não
sabe para quem reclamar, se liga para alguém diz que é com
0800 não sei para onde, mais 0800 e não consegue falar com
ninguém, uma empresa que fatura milhões, milhões do povo
brasileiro e não tem, não dá uma satisfação para as pessoas.
Então, fica aqui o meu repúdio com a Claro, nós fizemos isso aí
há pouco tempo pelo atendimento da OI, que hoje esta Casa
tem um contrato com a OI e ela acabou dando um jeito de vir
aqui se desculpar e pelo menos amenizar o problema dos
telefones da OI que estavam sendo uma vergonha, e está sendo
assim uma cosia difícil para trabalhar com os telefones da OI,
mas pelo menos na hora que nós falamos desta Tribuna e
deixamos o nosso repúdio eles deram um jeito de vir aqui. Eu
quero deixar aqui também o nosso repúdio quanto a Claro,
com a diretoria, com essa falta de respeito com esta Casa e
com o povo de Rondônia e eles vão ter que vir, se não vir, a
resposta é isso aí. Parece que eles fizeram um péssimo negócio,
isso é mais ou menos assim, quando um cara faz um negócio
se arrepende e fala: “vou fazer de qualquer jeito se eles
desmancharem vai ser bom para nós”. Mais ou menos dá para
entender isso aí, que é do jeito deles, dinheiro eles ganham
mesmo a vontade é como o nosso amigo falou ali: “coloca essa
torre do jeito deles aqui” aí a Bolívia que é um País que não dá
nem para, não é desfazendo, mas não dá para comparar com
o Brasil aí coloca uma torrezinha lá de meio metro e tem um
alcance de 50 quilômetros, aí você coloca uma torre aqui de
100 metros para ter um alcance de 25, 30 quilômetros. Aí tem
que colocar lá no meio do mato porque se colocar, talvez, dentro
da cidade vai ficar um pouco mais caro porque isso aí tem um
negócio de um sinal.  Que é isso Deputado Lebrão! É o sinal. É
porque o sinal não dá para chegar lá dentro da cidade e fala:
“não vamos colocar aqui no meio da roça, vamos colocar aqui
na fundiária aqui onde não tem gente e nós vamos cumprir”.  É
isso Vereador Dim Dim, é o que eles estão fazendo porque eles
não estão cumprindo com o contrato que eles têm com o Estado
e com esta Casa e eles vão ter que cumprir, e na verdade, ou
senão nós vamos rescindir esse Contrato e daí para frente no
mínimo nós vamos desmoralizar essa empresa que não cumpre
do tamanho que tem e que não tem respeito com os seus
consumidores, com o povo brasileiro e com o povo do Estado.

Portanto, essa é a minha fala, a minha indignação ouviu
Deputado Lebrão, indignado, eu saí, ele saiu do gabinete aquele
dia e toda hora ele falava assim: “não, deixa eu sair que estão
me chamando, estão me ligando aqui, olha deixa eu sair”, e
eu Deputado Lebrão: “não, você tem que ouvir mais aqui, nós
temos mais para falar para você”. Não Deputado. Ele não
aguentava a ouvir a gente porque nós estávamos apertando
mesmo ele e mostrando para eles as irregularidades que aquilo
é uma vergonha o que eles estão fazendo, é uma vergonha, é
uma falta de respeito com as pessoas e se for preciso Deputado
Lebrão, depois dessa reunião nós vamos convidar os Prefeitos
e pedir aos Prefeitos que tragam os administradores, as
pessoas, vamos lotar esse Plenário aqui e nós vamos trazer
essas pessoas aqui pelo menos eles ter que ouvir o que as
pessoas estão passando lá, falta de respeito, o tratamento
que ele tem dado para as pessoas.

Então, se for preciso a gente faz uma reunião com eles
e nós vamos falar, vamos convocar e vamos fazer uma nova
Audiência Pública, só que agora nós vamos fazer num dia de
quarta-feira que eu sei que quarta-feira é mais fácil para o
pessoal vir, sexta-feira é mais difícil, ouviu Roberto, e nós
vamos convidar todos os Prefeitos. Vou pedir Prefeitos, tragam
os administradores, Presidentes de Associações, Lideranças
dos Municípios e nós vamos encher esse Plenário aqui, eles
vão ter que vir aqui e ouvir, ouvir as pessoas, o respeito, o
tratamento que eles estão dando para essas pessoas. Então,
fica aqui mais uma vez a nossa indignação, eu saio mais
indignado desta Audiência Pública com esse tratamento que
eles têm dado a esta Casa e ao povo de Rondônia.

Obrigado Deputado Lebrão.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Só lembrando Deputado Maurão,
que nessa última Comitiva que fizemos com a equipe do
Governo do Estado à Bolívia, lá na cidade de Trinidad, no meu
retorno eu voltei pela carreteira central que liga a BR-429, eu
viajei ali 300 quilômetros, nos 300 quilômetros tinha sinal de
celular, inclusive, em São Joaquim, e eu ainda comentava
juntamente com o Vice-Governador do Estado do Beni, mas
onde estão as torres? A gente não vê as torres, certamente é
um modelo diferente que nós não temos essa tecnologia no
Brasil, mas que eles estão bem assistidos, agora quero dizer
também Deputado Maurão, eu estava olhando aqui o
levantamento que a Claro nos passou aqui da quantidade de
munícipes que nós temos em cada distrito, aqui nós temos
Extrema de Rondônia com 6.176 pessoas; Nova Califórnia
3.631; União Bandeirantes 3.473. União Bandeirantes tem mais
de 4.000 eleitores, para que vocês tenham uma ideia, Vista
Alegre do Abunã tem 4.125 habitantes; nós temos em Vista
Alegre do Abunã aproximadamente hoje 8.000 mil habitantes,
nós temos quase 4.000 mil eleitores; São Domingos do
Guaporé, esse aqui é uma vergonha, 2.294 pessoas vivendo
em São Domingos, São Domingos tem 3.800 eleitores. Então,
por aí vocês veem a desinformação porque isso é uma
vergonha, lamentavelmente, nós estamos sendo achacados
por essa empresa.

Então, eu quero aqui f inalizar, fazendo um
encaminhamento Presidente, eu entendo que nós temos que
enviar aqui uma documentação solicitando da Eletrobras, a
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instalação da energia nas torres que já estão construídas, para
que a gente possa concluir esse trabalho, e acredito, eu acredito
que nós temos que fazer uma nova Audiência Pública, realizar
mais uma Audiência Pública, para dar continuidade a esta que
nós não consideramos finalizada, mas foi muito importante.

Então eu quero aqui agradecer a todos aqueles que
participaram, os nossos componentes da Mesa, o Presidente
Maurão, Presidente da Assembleia Legislativa, agradecer a
todas as pessoas que estão presentes, aos representantes dos
Distritos, a imprensa, aos nossos servidores, ao Cerimonial.

E invocando a proteção de Deus, e em nome do povo
Rondoniense, declaro encerrada a presente Audiência Pública,
e convido a todos para um coquetel que será servido no Salão
Nobre aqui ao lado. Fiquem à vontade.

Muito obrigado.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 10h39 min).

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: 15610/2015-70

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 EXAME -
ASSESSORIA E TREINAMENTO LTDA, inscrita no CNPJ sob o
nº 04.103.250/0001-08, com sede à Rua Tenreiro Aranha, 2365
– Centro – Porto Velho/RO, com vistas à participação de
servidores no Curso de CONTROLE E GESTÃO DE
ALMOXARIFADO E PATRIMÔNIO, que será ministrado no
período de 25 a 27 de novembro de 2015, nesta cidade, no
valor total de      R$ 6.750,00 (Seis mil, setecentos e cinquenta
reais), conforme consta 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, 24 de novembro de 2015.

Arildo Lopes da Silva
SECRETÁRIO GERAL – ALE/RO

CORREGEDORIA ADMINISTRATIVA

PORTARIA N. 004/2015/CA/ALE/RO

O CORREGEDOR CHEFE DA CORREGEDORIA
ADMINISTRATIVA DA ASSEMBLEIA
LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA, em
obediência aos princípios instituídos no Art.
37, caput, da Constituição Federal, ao
disposto no Art. 181, da LCE de n. 68/1992
e no uso das atribuições que lhe confere o
Art. 18°, parágrafo 2º, inciso III, do Ato
009/2015, por remissão do que dispõe a Lei
Complementar n. 730/2013, publicada no
DO-ALE n. 057 de 16.04.14 e DO-ALE n. 2311
de 01.10.13, respectivamente;

CONSIDERANDO, o teor do Memorando n. 0241/SRH-
ALE-RO  e do Despacho n. 010, de  01 de junho de 2015,
oriundo da Secretária Geral,

RESOLVE:

I - INSTAURAR Processo Administrativo Disciplinar n.
001/2015, em face da servidora Maria das Graças
Magalhães, matrícula 100005935, para apurar os fatos que
chegaram a conhecimento desta Corregedoria através do
Memorando n. 0241/SRH-ALE-RO.

II - DETERMINAR que a Primeira Comissão Permanente
de Sindicância e Processo Administrativo Disciplinar, designada
através da Portaria n. 003/2015/CA/ALE/RO, constituída pelos
servidores estáveis, ROGER LUZ DA SILVA, ocupante do cargo
de Assistente Técnico Legislativo, matrícula n. 100006876, na
condição de Presidente, ABDON JACOB ATALLAH NETO,
ocupante do cargo de Técnico Legislativo, matrícula n.
100003575, Segundo Membro e TELMA SANTOS DA CRUZ,
ocupante do cargo de Assistente Técnico Legislativo, matrícula
n. 100001380, como Terceiro Membro, dentro do prazo legal,
procedam à apuração da conduta funcional da servidora acima
qualificada, por ter, em tese, deixado de comparecer e exercer
suas atividades funcionais.

III - O referido Processo Administrativo Disciplinar deverá
seguir o rito sumaríssimo, exaurindo-se no prazo máximo de
20 (vinte) dias, conforme estabelece o caput e o parágrafo 2°,
do artigo 206, da Lei Complementar 68/92.

Esta Portaria entra em vigor na data de sua publicação
no Diário Oficial da ALE-RO.

Registre-se, Publique-se, e Cumpra-se.

Porto Velho-RO, 23 de novembro de 2015.

OSCAR DIAS DE SOUZA NETTO
Corregedor Chefe
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SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº 479/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 06 a 09/12/2015
ao servidor relacionado para ministrar o Curso de Relações
Interpessoais, no município de Guajará-Mirim - RO, conforme
Processo nº. 15907/2015-37.

Matricula: 100010455
Nome: Francisco Tavares de Melo
Cargo: Aux. Administrativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 20 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 480/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 04 (quatro) diárias no período de 08 a 11/12/2015
ao servidor relacionado para ministrar o Curso de Marketing
Pessoal, no município de Guajará-Mirim - RO, conforme Processo
nº. 15905/2015-36.

Matricula: 100007204
Nome: Aldo Dias Knightz
Cargo: Ast. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 20 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 482/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:
Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para prestar serviços como Mestre de

Cerimonias, na Audiência Publica que será realizada no
município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15948/
2015-60.

Matricula: 100008616
Nome: Lenilson de Souza Guedes
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 485/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para realizar cobertura Cinematografica,
durante a Audiência Publica que será realizada no município
de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15953/2015-63.

Matricula: 200161382
Nome: Tiago Silva Santos
Cargo: Ast. Técnico
Lotação: Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 486/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para coordenar os trabalho legislativo,
durante a Audiência Publica que será realizada no município
de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15951/2015-62.

Matricula: 100007626
Nome: Carlos A Martins Manvailer
Cargo: Secretario Legislativo
Lotação: Gab. Sec. Legislativa.

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 487/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 a
servidora relacionada para Assessorar a Mesa Diretora nos
trabalho legislativo, durante a Audiência Publica que será
realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo
nº. 15951/2015-62.

Matricula: 100001371
Nome: Maria Iris Dias de L. Diniz
Cargo: Asses. da Mesa Diretora
Lotação: Mesa Diretora

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 488/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para auxiliar a Mesa Diretora nos trabalho
legislativo, durante a Audiência Publica que será realizada no
município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15951/
2015-62.

Matricula: 100000505
Nome: Manoel Salustiano F. De Melo
Cargo: Asses. da Mesa Diretora
Lotação: Mesa Diretora

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 489/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para prestar serviços de Plenário durante
a Audiência Publica que será realizada no município de Nova
Mamoré, conforme Processo nº. 15951/2015-62.

Matricula: 100010190
Nome: Mario Estelio Assis da Costa
Cargo: Ast. Tec. Legislativo
Lotação: Asses. Mesa Diretora

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 490/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 ao
servidor relacionado para preparar, equalizar e operar o sistema
de som, como gravar a Audiência Publica que será realizada
no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15951/
2015-62.

Matricula: 200161681
Nome: Milson Alves da Guia
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Dep. Ap. Prod. Parl.

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 491/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 a
servidora relacionada para coordenar e auxiliar os trabalhos
taquigraficos, durante a Audiência Publica que será realizada
no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15951/
2015-62.

Matricula: 100008971
Nome: Glaucia Cavalcante da C. Ribeiro
Cargo: Chefe de Divisão
Lotação: Div. de Taquigrafia

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 493/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 03 (três) diárias no período de 25 a 27/11/2015 ao
Deputado Estadual JOSÉ RIBAMAR ARAÚJO, matricula nº
200121898, para deslocar - se a cidade de Rio Branco - AC,
com objetivo de participar da IV Reunião Ampliada do
Parlamento Amazônico, conforme Processo nº15982/2015-79.

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº 481/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 aos servidores relacionados para prestarem serviços na área de
Cerimonial, na Audiência Publica que será realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15948/2015-60.

Matricula Nome Cargo Lotação
100002981 Cesinelia Oliveira de Souza Assessor Técnico Dep. Cerimonial
100017807 Elineia Pereira da Silva Auxiliar Administrativo Dep. Cerimonial
100010950 Maria Madalena Pereira dos Santos Secretário de Apoio Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                            Presidente      Secretário Geral

ATO Nº 483/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 aos servidores relacionados para prestarem serviços como Garçons, na
Audiência Publica que será realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15948/2015-60.

Matricula Nome Cargo Lotação
100005216 Mario Flavio de Miranda Assessor Técnico Dep. Cerimonial
200161078 Usserlandia Vieira Saraiva Ast. Técnico Dep. Cerimonial

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                            Presidente      Secretário Geral

ATO Nº 494/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Conceder 03 (três) diárias no período de 25 a 27/11/2015 a
servidora relacionada para assessorar o Deputado Estadual
José Ribamar Araújo, que estará participando da IV Reunião
Ampliada do Parlamento Amazônico, na cidade de Rio Branco
- AC, conforme Processo nº15987/2015-82.

Matricula: 100002676
Nome: Regina Célia de A. El Rafihi
Cargo: Téc. Legislativo
Lotação: Gab. Dep. Ribamar Araújo

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº 484/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 aos servidores relacionados para realizarem cobertura Jornalística,
durante a Audiência Publica que será realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15953/2015-63.

Matricula Nome Cargo Lotação
200161389 Elienio De Nazare Nascimento Chefe de Divisão Dep.Com.Social
200161376 Nilton Vernal Salina Chefe de Divisão Dep.Com.Social

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                            Presidente      Secretário Geral

ATO Nº 492/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,
RESOLVE:
Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 as servidoras relacionadas para realizarem trabalhos taquigráficos,
durante a Audiência Publica que será realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15951/2015-62.

Matricula Nome Cargo Lotação
100003244 Joanilce Terceiro dos Santos Taquígrafo I Div. de Taquigrafia
100002410 Neide de Oliveira Franca Taquígrafo I Div. de Taquigrafia
100005703 Elma de Souza Johnson Avelino Assistente Técnico Dep. Legislativo
100004622 Maria Aparecida Sgarione Taquígrafo I Div. de Taquigrafia

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                            Presidente      Secretário Geral

ATO Nº 495/2015-SRH/D/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 730 de 30 de setembro de 2013,

RESOLVE:

Conceder 02 (duas) diárias no período de 26 a 27/11/2015 aos servidores relacionados para compor a equipe de segurança de
plenário, durante a Audiência Publica que será realizada no município de Nova Mamoré, conforme Processo nº. 15957/2015-65.

Matricula Nome Cargo Lotação
100020131 Jorge Luiz Almeida Lemos Ast. Tec. Legislativo Policia Legislativa
100007957 Heleno Maia Tavares Agente de Serviços Policia Legislativa
100008856 Rosa Elva Cuellar Vargas Oficial Legislativo Policia Legislativa

Porto Velho - RO, 23 de Novembro de 2015.

Maurão de Carvalho Arildo Lopes da Silva
                            Presidente      Secretário Geral
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