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ANO III

(PSDC), Kaká Mendonça (PTB), Marcelino Tenório (PRP) e Neodi
(PSDC).
O SR. LEBRÃO (Presidente) - Havendo número legal, sob a
proteção de Deus e em nome do povo rondoniense, declaro
aberta a 43ª Sessão Ordinária da 4ª Sessão Legislativa da 8ª
Legislatura.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

TAQ UIGRAFIA

O SR. EDVALDO SOARES (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura da ata da Sessão Ordinária anterior.

ATA DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA

(Às 15 horas e 14 minutos, o senhor Lebrão passou a
presidência ao senhor Hermínio Coelho)

Em 07 de outubro de 2014
Presidência dos Srs.
LEBRÃO - 1º Secretário
HERMÍNIO COELHO - Presidente
ADELINO FOLLADOR - Deputado
Secretariados pelos Srs.
EDVALDO SOARES - Deputado
LEBRÃO - 1º Secretário
(Às 15 horas e 07 minutos é aberta a Sessão.)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão a
ata que acaba de ser lida. Não havendo observação, dou-a
por aprovada. Solicito ao Senhor Secretário que proceda à
leitura do expediente recebido.
O SR. EDVALDO SOARES (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura do expediente recebido.
EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem 179/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Altera dispositivos da Lei
Complementar nº 783, de 16 de junho de 2014, e nº 432, de
3 de março de 2008, e dá outras providências”.

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Edvaldo Soares (PMDB),
Epifânia Barbosa (PT), Flávio Lemos (PR), Hermínio Coelho
(PSD), Jaques Testoni (PSD), Jean Oliveira (PSDB), Lebrão
(PTN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho Goebel (PV), Maurão de
Carvalho (PP), Ribamar Araujo (PT), Saulo Moreira (PDT),
Valdivino Tucura (PRP) e Zequinha Araujo (PMDB).

02 – Mensagem 180/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Altera e revoga dispositivos da Lei nº 3.401,
de 30 de junho de 2014, que ‘Autoriza o Poder Executivo a
criar os Programas de Transferência de Renda no contexto de
Calamidade Pública no Estado de Rondônia – Auxílio Social e
Auxílio Vida Nova’ e dá outras providências”

PARLAMENTARES AUSENTES: Adriano Boiadeiro (PRP),
Cláudio Carvalho (PT), Euclides Maciel (PSDB), Glaucione

03 – Mensagem 181/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
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Suplementar por Anulação, até o montante de R$ 688.040,00,
em favor das Unidades Orçamentárias Superintendência de
Gestão de Suprimentos, Logística e Gastos Públicos Essências
– SUGESPE e Secretaria de Estado de Assistência Social –
SEAS”
04 – Mensagem 182/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 11.777.104,89, em favor da Unidade Orçamentária
Departamento de Estradas de Rodagem – DER”.
05 – Mensagem 183/2014 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
1.187.150,67, em favor da Unidade Orçamentária Fundo
Estadual de Assistência Social – FEAS”.
06 – Ofício nº 1334/2014 – Ministério Público, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “Dispõe sobre alteração do
caput do artigo 75 da Lei Complementar 93/93 (Lei Orgânica
do Ministério Público do Estado de Rondônia)”.
07 - Ofício 1523/2014 – Secretaria de Estado do Planejamento,
Orçamento e Gestão, comunicando abertura de Crédito
Extraordinário para atender às situações de emergência e
calamidade.
08 – Ofício nº 3525/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2423/14, de autoria da senhora Deputada
Professora Stella.
09 - Ofício nº 3523/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2161/14, de autoria do senhor Deputado Maurão
de Carvalho.
10 – Ofício nº 3521/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2452/14, de autoria do senhor Deputado Jean
Oliveira.
11 – Ofício nº 3520/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2421/14, de autoria do senhor Deputado Jean
Oliveira.
12 – Ofício nº 3519/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2448/14, de autoria do senhor Deputado Cláudio
Carvalho.
13 – Ofício nº 3517/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2434/14, de autoria da senhora Deputada
Carmem Gon.
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14 – Ofício nº 3529/2014 - Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2454/14, de autoria da senhora Deputada
Professora Stella.
15 – Ofício nº 3527/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2424/14, de autoria da senhora Deputada
Professora Stella .
16 – Ofício nº 3531/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2435/14, de autoria do senhor Deputado Flávio
Lemos.
17 – Ofício nº 3642/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2436/14, de autoria do senhor Deputado Flávio
Lemos.
18 – Ofício nº 3533/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2455/14, de autoria da senhora Deputada
Professora Stella.
19 – Ofício nº 3594/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2457/14, de autoria do senhor Deputado Cláudio
Carvalho.
20 – Ofício nº 3600/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2442/14, de autoria do senhor Deputado Flávio
Lemos.
21 – Ofício nº 3602/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2445/14, de autoria do senhor Deputado Cláudio
Carvalho.
22 – Ofício nº 3618/2014 – Departamento de Estradas de
Rodagem e Transportes, encaminhando resposta à Indicação
Parlamentar nº 2456/14, de autoria do senhor Deputado Adelino
Follador.
23 – Ofício nº 1918/2014 – Tribunal de Contas do Estado,
cientificando da decisão nº 235/2014-Pleno referente à
representação formulada pelo Deputado Hermínio Coelho acerca
do Procedimento Licitatório RDC nº 003/2014.
24 – Ofício nº 4027/2014 – Juizado da Infância e Juventude,
encaminhando cópia de decisões e do relatório para análise
de ato de improbidade administrativa e crime de
responsabilidade por parte do Governador.
25 – Ofício Circular 0020/2014 – Ministério do Desenvolvimento
Social e Combate à Fome, comunicando a transferência de
recursos ao Fundo Estadual de Assistência Social.
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26 – Ofício nº 2372/2014 – CAIXA, notificando crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, para “ampliação do SAA da
sede Municipal, adução de redes de ligações intradomiciliares,
macro medidores e setorização condicionante”.
27 – Ofício nº 2382/2014 – CAIXA, notificando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, para “Construção de
Penitenciária Para Jovens Adultos de Rondônia”.
28 - Ofício nº 2369/2014 – CAIXA, notificando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, para “ampliação do SAA de
Jaru/RO ETA reservatórios redes ligações prediais e
intradomiciliares pitometria micro medidores”.
29 – Ofício nº 2368/2014 – CAIXA, notificando o crédito de
recursos financeiros, sob bloqueio, para “implantação do SES
em Rolim Moura/RO – ETE elevatórias redes ligações prediais
e intradomiciliares condicionantes”.
30 – Requerimento – do Senhor Deputado Jean Oliveira,
justificando a ausência na sessão do dia 09 de setembro de
2014.
31- Requerimento – do Senhor Deputado Jaques Testoni,
justificando a ausência nas Sessões dos dias 16 e 30 de
setembro de 2014.
32 – Comunicado nº AL177312/2014 - do Ministério da
Educação, informando liberação de recursos financeiros
destinados a garantir a execução de programa do Fundo
Nacional de Desenvolvimento da Educação.
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uma campanha simples, humilde, sem dinheiro, mas lá na
urna os votos que recebemos foram votos de pessoas que
acreditam na nossa pessoa. E eu, o meu projeto político não
morre aqui, o meu projeto político, Deputado Ribamar, continua
no Estado de Rondônia, e quero torcer muito para que Vossas
Excelências continuem nesta Casa fazendo exatamente aquilo
que o povo do Estado de Rondônia precisa, assim como nesse
período tão curto que fiquei nesta Casa pude fazer, e o farei
até encerrar este mandato.
Quero agradecer a Deus, mais uma vez, e parabenizar
todos os nossos colegas, e agradecer cada voto que recebi no
Estado de Rondônia, onde quer que alguém votou em Edvaldo
Soares, deixo aqui o meu muito obrigado, que Deus abençoe,
Deputado Jaques Testoni, que deixou de encompridar as filas
da política de Rondônia, talvez não como Deputado com
mandato, não quis mais, mas, com certeza, não deixa de ser
um líder do Estado de Rondônia e que estará inserido, porque
foi inserido pelo povo na política rondoniense. Que Deus
abençoe a todos, estamos aí iniciando um novo processo,
processo de segundo turno das eleições, onde temos aí dois
candidatos fortes, que chegaram praticamente empatados e
o povo de Rondônia que vai decidir. Um grande abraço.
Muito obrigado, Senhor Presidente. Obrigado a todos
os nobres colegas.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Edvaldo Soares. Com a palavra o Deputado campeão
de votos, como falou o Deputado Edvaldo, Deputado Adelino
Follador.
O SR. LEBRÃO – Questão de Ordem, Senhor Presidente?

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

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

O SR. EDVALDO SOARES – Quero cumprimentar a todos os
nobres Parlamentares, Senhor Presidente, Deputado Lebrão,
Deputado Adelino Follador, Deputado Ribamar Araújo, Deputado
Jaques Testoni, Deputado Edson Martins.
Senhores Deputados no Plenário e todo povo de Rondônia,
eu quero neste momento parabenizar os nossos colegas
Deputados que tiveram a sorte de se elegerem com o voto do
povo de Rondônia, estarão sendo reconduzidos a esta Casa.
Não tive a mesma sorte, mas venho a esse Plenário fazer um
agradecimento. Agradecimento primeiro a Deus que nos dá a
possibilidade de estar gozando de plena saúde e êxito. Não ter
sido eleito, Deputado Edson Martins, mas nossos colegas foram
eleitos. Eu quero parabenizar, sobretudo, todos os Deputados
eleitos, mas aqui no Plenário vejo o Deputado Edson Martins,
Deputado Ribamar Araújo, Deputado Lebrão, Deputado
Hermínio, Presidente desta Casa, Presidente que, tenho que
dizer, Senhor Presidente, que tenho a honra de fazer parte
desta Casa tendo Vossa Excelência como Presidente, e
parabenizar pela condução desta Casa, pelo trabalho
desenvolvido sob a Presidência desta Assembleia Legislativa.
Mas não poderia deixar de parabenizar o Deputado
Adelino Follador, que foi o campeão de votos nessa eleição.
Deputado Adelino, parabéns, belo trabalho, linda campanha
sua em Ariquemes, e nós temos que respeitar o resultado das
urnas de Rondônia, evidentemente que a nossa campanha foi

O SR. LEBRÃO – Registrar a presença do Vereador Adriano,
lá da Câmara Municipal de Buritis. Seja bem-vindo aqui à
Assembleia Legislativa. Deputado Adelino Follador, parabéns
pela sua eleição.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Adelino,
antes de Vossa Excelência usar a palavra, registrar a presença
aqui do nosso companheiro Vereador Adriano Confecções, da
Câmara Municipal de Buritis. Obrigado, Adriano. Também do
nosso companheiro Alfredo do Hospital, Câmara Municipal de
Médici. Obrigado, meu companheiro Alfredo, que é do meu
Partido e que nos ajudou com uns votinhos lá em Médici que
salvaram a lavoura; e meu companheiro Presidente da Câmara
Municipal de Médici, o meu companheiro Ronaldo do Rio
Branco. Obrigado, Ronaldo, obrigado, Presidente, que também
é do nosso Partido, obrigado pela força, pelo apoio, pelos votos
lá de Médici. E também o Vereador Ronaldinho, Câmara
Municipal de Machadinho. Obrigado, Ronaldinho, pela
presença.
Deputado Adelino com a palavra.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Senhor Presidente, senhores
Deputados aqui presentes, comunidade aqui presente, os
Vereadores, Prefeitos. Para nós é um prazer muito grande
estar aqui hoje, usando esta tribuna hoje para parabenizar
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todos os Deputados eleitos e aos não eleitos também, como o
Deputado Edvaldo justificou aqui e agradeceu, porque os votos
que teve são de pessoas que confiaram, não foi suficiente para
chegar, mas, com certeza, são pessoas que acreditaram no
seu trabalho.
Quero aqui registrar o Deputado Hermínio, parabenizar
pela reeleição, também o Deputado Lebrão muito bem votado,
também reeleito; Deputado Edson Martins, também reeleito;
também aqui o Deputado Ribamar reeleito e temos aqui o nosso
companheiro Deputado Jaques Testoni, que é uma pena que
não saiu candidato, senão seria reeleito, e vai fazer falta nesta
Casa, que é uma pessoa que bem representou o Estado de
Rondônia e bem representou a região de Ouro Preto, com
certeza vai fazer falta. Quero deixar um agradecimento aqui
em público da minha família, minha esposa, meus três filhos,
meus três netos, todos os três filhos nascidos em Rondônia,
eu já tenho três netos, eu vim em 77 para Rondônia, e vim
para ficar, desde que eu cheguei aqui fui participando em
igrejas, conselho comunitário, grupo de jovens, centro cívico
de estudante, fui participando da sociedade, da comunidade
em termos gerais e fui percebendo que tudo gira em torno de
política, querendo ou não querendo depende de política. Saí
candidato a Vereador, tive sucesso, fiz um bom trabalho. Como
Prefeito, por três mandatos, fiz um grande trabalho também;
recebi um prêmio do Alexandre Garcia, da Globo, entre os
sessenta melhores Prefeitos do Brasil. E eu conheci os dois
lados da política, o Legislativo e o Executivo, depois fui residente
do DER em Ariquemes, onde estivemos fazendo também um
grande trabalho, fui Secretário da Agricultura em Ariquemes
também e hoje sou Deputado Estadual, graças a Deus me
sentindo muito útil nesta Casa, tentando ajudar e ajudando
muitas pessoas, tentando defender aqui as propostas que os
meus eleitores, que o povo de Rondônia me coloca, que a
gente discute e sempre discutindo com as comunidades, com
as associações, com as entidades e a gente trazendo essas
ideias, tentando junto com os colegas colocar em prática. E
graças a Deus, hoje esse trabalho, essa reeleição foi fruto de
um trabalho de toda essa caminhada minha, graças à equipe
que eu montei, a equipe que está junto comigo seja aqui em
Porto Velho, na Assembleia, seja em Ariquemes, seja nos
municípios. E mais ainda, Deus abençoou que tudo deu certo
nessa campanha, nós estivemos levando nossas propostas,
levando nossa história para criar credibilidade para que o povo
acreditasse e votasse em nós, e hoje, graças a Deus, estamos
eleitos com dezenove mil, cento e cinquenta e um votos, mais
mil e trezentos votos sendo que foi votado na legenda só, como
vinte cinco que ainda tem muitas pessoas em Ariquemes que
votaram pensando que estavam votando para Prefeito, então
isso dá mais de vinte mil votos e aumenta mais a
responsabilidade nossa e nós vamos continuar trabalhando.
Eu considero essa eleição um plebiscito, uma avaliação
do nosso trabalho. Então o povo aprovou, nós vamos continuar
esse trabalho que nós estamos fazendo e tentando ampliar
ainda mais aquele que a gente tiver condições de trabalhar.
Então, eu quero, com muita humildade, agradecer a toda
população de Rondônia. Eu tive votos em quarenta e cinco
municípios no Estado de Rondônia, eu não posso agradecer a
cada um, não posso abraçar cada um, mas eu quero deixar
aqui registrado que eu não vou, jamais, fazer esses eleitores
passarem vergonha, jamais esses eleitores vão passar
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vergonha, vou fazer com que eles tenham segurança, tenham
orgulho de ter votado na gente. Então, até hoje, todos os
mandatos que tive eu procurei honrar com a maior
transparência, com a maior capacidade possível, e fui adquirindo
experiência e agora com essa experiência que eu já tenho, eu
tenho condições de fazer mais por esse povo de Rondônia.
Nós agora queremos deixar aqui um abraço, nós temos
vários desafios no próximo Governo, seja quem for, seja Expedito
Júnior, seja Confúcio, são dois candidatos que foram para o
segundo turno, esperamos que se eleja o melhor, que se eleja
um que de fato melhore a segurança pública hoje, que é um
grande desafio, melhore a educação, melhore a saúde, que
são os principais gargalos do Estado de Rondônia.
Então, isso é uma necessidade, a população pede e nós
vamos estar trabalhando para que isso aconteça. Então, quero
deixar aqui registrado esse agradecimento a todos e que o
fruto dessa eleição, eu quero deixar uma mensagem, que você
visitar o povo durante o mandato todo, você estar presente
junto com o povo durante o mandato todo, fazer as campanhas
honestas para poder continuar trabalhando honesto, então fica
fácil de fazer campanha. Eu, nesta campanha, não precisei
comprar um voto, não precisei, cada um que me conhecia,
que morou em Cacaulândia, morou em Ariquemes, morou na
região de Ariquemes, todas as pessoas que me conheciam,
todos abraçaram nossa causa, mesmo sem eu visitar os
municípios do sul, do restante do Estado, eu trabalhei mais na
região de Ariquemes até Porto Velho, mas a região onde eu
tive voto são pessoas que já me conheciam, eu devo muito a
essas pessoas porque são pessoas que com muito carinho
depositaram esses votos mesmo lá sem eu ir levar material,
sem eu pedir, eles continuaram somando com a gente.
Então, isso é uma gratidão muito grande, eu quero
agradecer a cada um, gostaria através da imprensa aqui
registrar para que agradeça e eu quero me colocar à disposição,
seja no gabinete, seja no meu escritório lá em Ariquemes, ou
seja em qualquer lugar que eu estiver, para mim é um prazer
atender e tentar resolver dentro do possível. Um abraço. Muito
obrigado.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Adelino.
(Às 15 horas e 34 minutos, o senhor Hermínio Coelho
passa a Presidência ao senhor Adelino Follador)
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Gostaria de
registrar aqui a presença do Vereador Jurandir Bengala, que
está presente aqui, da Câmara Municipal de Porto Velho. Com
a palavra o Deputado Hermínio, Presidente desta Casa.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde, Deputado Adelino;
boa tarde, meus companheiros Deputados, Deputado Lebrão,
meu companheiro Deputado Jaques Testoni. Parabenizar aqui
o Deputado Adelino pela votação, o Deputado Lebrão também.
O Deputado Lebrão reclamando que teve pouco voto, e eu?
Mas eu quero dizer o seguinte: eu fico analisando bem a
situação, nós, Deputado Lebrão, Deputado Adelino, Deputado
Jaques, parabenizar o Deputado Ribamar também que foi
reeleito, parabéns Deputado Ribamar pela reeleição. Quero
aqui agradecer todos os servidores da Casa, graças a Deus eu
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tenho certeza que meus poucos votos que eu tive, muitos foram
dos servidores da Casa, obrigado a todos que contribuíram e
me ajudaram a conseguir o segundo mandato. Mas eu queria
dizer, Deputado Adelino, o seguinte: nós, do ano passado para
cá, esta Assembleia, só ambulância semi-UTI, ambulância semiUTI da Mercedes, nós compramos, a Assembleia comprou 56
ambulâncias, dinheiro da Assembleia, dinheiro da própria
Assembleia, dinheiro que antes os Deputados usavam no
contrato de avião para cima e para baixo no Estado. Hoje
Deputado não anda mais de avião, se andar ele tem que pagar
do bolso, nós cortamos esse contrato, com essa economia do
contrato de avião, só ambulância, que não é obrigação da
Assembleia, nós compramos 56 ambulâncias, dinheiro nas
APAEs, na maioria das APAEs de Rondônia, dinheiro da
Assembleia, dinheiro das Associações de Agricultores de vários
municípios deste Estado; dinheiro nos hospitais, remédio,
remédio para os hospitais, tudo dinheiro da Assembleia, eu
não estou falando de dinheiro de emenda Parlamentar, não,
Deputado Adelino, dinheiro da Assembleia. Plano de Cargo dos
nossos servidores depois de 30 anos, os servidores aqui viviam
desmotivados, de cara feia, maltratados. Depois de 30 anos,
nós chegamos, fizemos um plano decente para eles,
recuperamos um pouco todo o prejuízo que eles tiveram ao
longo da carreira. Combate à roubalheira, o que a gente tem
combatido a roubalheira neste Estado, mas parece que nada
disso vale a pena, parece que nada disso dá resultado. Porque
eu pensava que ia conseguir a minha reeleição de forma
tranquila, e graças a Deus, eu podia ter milhões de reais, o
voto eu não compro e não faço esquema sujo para arrumar
voto, não faço. Cabixi, por exemplo, Cabixi, além da ambulância
que Cabixi recebeu, porque eles não tinham ambulância, eu
coloquei um trator lá de cento e trinta mil reais, lá numa
Associação de Cabixi, eu tive zero voto lá, não tem problema
nenhum. Vê se eu fui a Cabixi pedir voto, cobrar voto de trator,
voto de ambulância. Como não fui a Costa Marques, não tive
nem um voto também em Costa Marques, como não fui em
Vale do Anari, também não tive nenhum voto, não fui porque
isso é o mínimo da obrigação nossa.
Agora, eu achava que o que garantia o meu mandato,
minha reeleição seria o combate, o combate à safadeza, o
combate à roubalheira, à perversidade, principalmente desse
Governo Confúcio Moura, e deu no que deu, fui eleito na marra,
sabe, fui reeleito na marra. Isso para falar a verdade, muitas
vezes é bom a gente ganhar com pouco voto porque tem tanto
cabra safado que se diz cabo eleitoral que se eu tivesse 20, 30
mil votos todos chegavam perto de mim diziam que “me deu
mil votos, me deu cinco mil, me deu dez mim votos”. Agora não
chega nenhum, não chega nenhum dizendo que trouxe nenhum
voto para mim. E eu vou dizer, porque de qualquer maneira,
Deputado Lebrão, eu fico sim chateado, eu fico chateado sim,
eu fico chateado depois desse trabalho, a nossa Assembleia
hoje não é uma Brastemp, pode não ser uma Brastemp, mas
melhorou, aqui não é mais a casa da mutreta, aqui não é a
casa que o Executivo manda e desmanda, que mandava projeto
aqui de madrugada traindo o trabalhador, traindo o povo deste
Estado. Esta Assembleia mudou, e mudou muito. Aí vem, aí
para gente se reeleger, a gente se reelege com os votos dos
amigos, dos parceiros, de alguns amigos que a gente tem, que
parece que o trabalho, parece que você combater vagabundo
neste Estado tira voto, tira voto, parece que eu vou ter que
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estar elogiando Confúcio Moura, Raupp e todos os safados
deste Estado para eu ganhar voto, porque combatendo,
denunciando as irmãs ladronas do Confúcio, denunciando
cunhado ladrão, denunciando um bando de safado que tem
neste Estado não dá voto. Aí é, por isso, que eu tenho, eu
acho que vou desistir da política, porque eu não vou parar de
falar e aqui, infelizmente, eu deixei de andar nas nossas
periferias, a nossa periferia, e eu não culpo eles, não culpo,
porque nós temos uma imprensa aqui, uma imprensa que a
TV Rondônia que ficou 30 dias, todo dia mostrava a minha
cara me acusando de traficante de droga, agora vê se a TV
Rondônia algum dia falou que a Assembleia deu 56 ambulâncias
para os municípios de Rondônia que não tinham ambulância,
que comprou remédios para os hospitais que não tinham
remédio, que reformou hospital, que deu dinheiro para as
APAEs porque o Estado não dá um centavo para as APAEs, vê
se a TV Rondônia fala isso, vê se esse tal de Rondônia ao Vivo
fala alguma coisa. Agora, aqui até a feijoada, até uma feijoada
que fizeram para arrecadar um dinheirinho para minha
campanha, ele denunciava que tinha mutreta na feijoada da
campanha. Aí é como eu falei para você: enquanto a população
deste Estado continuar acreditando em vagabundo, nesses
sites vagabundos, que tem alguns aqui neste Estado, uma mídia
corrupta também, uma mídia corrupta, enquanto tiver assim,
meu amigo, nós estamos ferrados, nós estamos ferrados, não
sou eu, não, nós, o povo de bem deste Estado, nós estamos
ferrados.
E agora o que a gente tem que fazer é analisar bem o
que a gente vai fazer, o que a gente vai fazer nesse segundo
mandato, o que eu vou ter que fazer para continuar na vida
pública sem ser safado, sem ser ladrão e continuando tendo
mandato. Porque o senhor, Deputado Lebrão, nós, o trabalho
nosso aqui da Assembleia, aqui, meus companheiros aqui da
imprensa, vocês que estão aqui, a nossa Assembleia, rapaz,
ninguém divulga nada de bom da nossa Assembleia, vocês
viram em algum lugar numa mídia de Rondônia falando alguma
coisa que nós fizemos de bem nesta Assembleia? Aqui nós
defendemos o segmento dos trabalhadores garimpeiros, os
servidores públicos, os mototaxistas, os taxistas, todo servidor,
todos os trabalhadores deste país, os empresários,
comerciantes, todo o povo de bem deste Estado aqui a gente
defende nesta Assembleia, mas você não vê nada, não sai
nada na mídia de positivo desta Assembleia, não sai nada
positivo!
Agora, Deputados, por exemplo, ficaram trinta dias me
acusando como que eu tenha participação com o narcotráfico
e com estelionato. Agora, eu que cuido por ano de quase
duzentos milhões de orçamento desta Assembleia para que
diabo que eu vou me envolver com vagabundo, falsificador de
cartão de crédito? Eu vou me envolver com traficante? Porque
se eu quisesse me envolver com vagabundo, eu me envolveria
com Roberto Sobrinho, com Confúcio, com Raupp e companhia,
eu não ia me envolver com traficante. Mas aí, cara, eu fiquei
pensando: “Meu Deus do céu! Meu Deus do céu! O que diabo
que a gente tem que fazer nessa política para... mas não
adianta, a questão é essa, nós somos enganados fácil demais
e está ai a prova”. Porque eu acredito o seguinte: nós temos
que mudar sempre, mesmo que o que vier possa ser até pior,
mas nós não podemos, o povo deste Estado não pode continuar
votando nesse Confúcio Moura. Um bilhão de reais que a
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Assembleia autorizou para ele fazer asfalto, para ele fazer
escola, fazer creche, fazer frigorífico de peixe, revitalizar a
usina de calcário, que a Assembleia autorizou com esta
finalidade, eles desviaram tudo e estão aí metendo a mão nesse
dinheiro. A gente está falando todo dia, mas não adianta nada!
Não adianta nada! Eu diminuí meus votos e eu tenho certeza
que na próxima eleição, Deputado Lebrão, eu terei zero voto,
porque eu vou continuar batendo, eu não vou alisar safado e
se as pessoas acreditam ou gostam, ou deixam de gostar, mas
eu não vou deixar de defender o que eu acredito. Eu acredito,
sim, que um dia é possível, sim, a gente ter política de forma
republicana, transparente, democrática, a política decente, a
política do bem, a política aonde a prioridade é o coletivo, não
é uma meia dúzia.
Por isso, Deputado Lebrão, eu fico, de qualquer maneira
tem essa vantagem, Deputado Lebrão, porque se nós
tivéssemos, se eu tivesse trinta mil votos, ou vinte mil votos
talvez, tivesse aí uns mil querendo cargo comissionado,
querendo tudo, dizendo que arrumou um monte de votos para
mim, hoje não tem nenhum me pedindo cargo e um bocado
que estão trabalhando já estão com medo de pegar conta,
estão com medo de pegar conta. Por isso, nós temos que
melhorar, sim, o nosso mandato, estar mais presente nas
comunidades, já que nós não temos uma imprensa que fale a
verdade, vamos fazer os panfletinhos, Deputado Adelino, fazer
o nosso próprio jornalzinho e divulgar para a população o que
a gente está fazendo, que a gente peca por isso também. Que
às vezes a nossa população, das nossas periferias,
principalmente da área rural, não sabe, não acompanha nada
do que a gente faz aqui nesta Assembleia. Agora, quando a TV
Rondônia passa trinta dias mostrando sua cara lá: “Presidente
afastado da Assembleia”, aí todo mundo vê. E depois que
provaram que a gente não tinha nada a ver com essa sujeira
toda, vê se algum dia alguém falou que “Hermínio não devia
nada”, que “o Hermínio não tinha nada a ver com isso”. Aí,
pessoal, a realidade é essa, mas é como dizia o finado Eduardo
Valverde: “A luta continua”. E sempre acreditando que um dia,
sim, é possível a gente fazer a política do bem neste Estado,
nesta cidade e neste país.
Quer falar, Deputado Adelino?
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu acho que a gente não tem
aparte, mas eu gostaria de só fazer uma justificativa, que eu
fui na inauguração da usina de calcário, essa questão, a usina
de calcário é uma das coisas que eu acho que mais parabenizo
o Confúcio até hoje, que hoje está saindo de lá trinta, quarenta
carretas bitrem por dia e está funcionando muito bem. Então,
esse investimento não foi desviado, eu acho que isso é uma
realidade, eu acho que é uma das obras que eu mais aplaudi o
Governo do Estado e tem mais uma usina pelo PIDISE, tomara
que saia para produzir muito calcário para melhorar a
produtividade dos agricultores. Eu quis só justificar porque eu
fui à inauguração e nós compramos calcário lá, e hoje, antes
saía 3, 4, 5 carretas por semana e agora está saindo 30, 40
por dia. Então, essa é uma realidade, eu quero só justificar
porque eu considero um dos melhores projetos que já foi feito
até hoje. Obrigado.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Cumprimentar o Deputado
Zequinha. Eu queria dizer, Deputado Adelino, que Vossa

15 DE OUTUBRO DE 2014

Pág. 1835

Excelência está certo, tem que continuar defendendo o Confúcio
que dá voto, não dá voto é bater no Confúcio.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Não estou defendendo o
Confúcio, não, eu estou falando a realidade, eu fui na
inauguração e eu comprei calcário, veio de lá, distribuí três mil
toneladas de calcário, é a realidade. Agora, o restante eu não
estou entrando no mérito, que eu não sei, agora, essa da usina
de calcário é uma realidade, o Deputado Lebrão conhece, já
esteve lá também na inauguração, é uma realidade que tem.
Agora, a questão dos...
O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Adelino, desse um bilhão
também eram cento e cinquenta quilômetros de asfalto de Porto
Velho. Agora, eu quero que me diga se foi feito um quilômetro
desses cento e cinquenta? Cadê o frigorífico de peixe? Cadê?
Foi feito também o frigorífico de peixe?
O SR. ADELINO FOLLADOR – Eu não estou falando do resto,
eu estou falando daquilo que eu vi, da usina de calcário.
O SR. HERMÍNIO COELHO – Eu sei, Deputado Adelino, só se
foi agora depois da denúncia que a gente fez, estava
abandonada lá a usina de calcário, eu vou até verificar se
procede realmente o que Vossa Excelência está falando. Mas o
que eu quero dizer é o seguinte, pessoal: de qualquer maneira,
não é fácil para nós essas operações que a Assembleia sofre,
principalmente essa tal de Apocalipse foi para matar esta
Assembleia. Não é fácil a gente sobreviver ao bombardeio,
principalmente da imprensa contra Deputados, e nós não
reagimos, Deputado é igual a saco de pancada, o cara bate a
hora que quer e ninguém fala nada. Aqui me afastaram da
presidência, prenderam meu filho, um monte de coisa, ninguém
fala nada, todo mundo tem medo. E eu queria dizer o seguinte:
que eu nunca fui frouxo, nunca fui medroso e vou continuar,
Deputado Lebrão, batendo e encarando, para mim é como eu
lhe falei, daqui para frente eu vou começar a bater também
para acabar de acabar com os votinhos que eu ainda tenho.
Vou começar a combater essa imprensa corrupta e mentirosa
que nós temos neste Estado também, que é outra desgraça
que nós temos neste Estado. É lógico que tem os bons, tem as
pessoas boas do meio da imprensa, mas, infelizmente, é como
na política, a maioria dos nossos políticos são bons, mas a
minoria que é ruim ela manipula quase tudo, ela tem mais
poder. A mesma coisa a imprensa, Deputado Lebrão, a maioria
dos profissionais da imprensa são bons, mas tem uma minoria,
uma cúpula que domina e que estraga tudo, infelizmente, toda
a imprensa, que é uma imprensa direcionada, é uma imprensa
que não denuncia, todos os dias é denúncia contra, todos os
dias me denunciando, por que não denuncia o Confúcio? O
Mauro Nazif? Está aí a nossa cidade abandonada, jogada à
própria sorte, o Estado também, o IPERON quebrado, o Estado
arrebentado e ninguém fala nada! E os ataques vêm sempre
para cima de mim. Eu nunca fiz nada contra imprensa, divido a
nossa publicidade que nós temos aqui na Assembleia, quando
é distribuída é distribuída para todo mundo de forma igual. A
gente não tem esse negócio de estar perseguindo ou
defendendo A, ou perseguindo B, nós tratamos todo mundo
igual, mas eles tratam a gente aqui como saco de pancada,
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Deputado Adelino e Deputado Lebrão, Vossa Excelência pode
ter certeza, Deputado Lebrão, que eu não vou parar essa luta e
vou começar a combater, não vou mais aceitar a nossa
Assembleia ser bombardeada e sacaneada por alguns elementos
que temos, principalmente no segmento da mídia. Porque eles
já estão ouvindo o que eu estou falando aqui. Primeiro que não
tem mais problema nenhum, se eles já me bateram na
campanha todinha, agora, depois, eles podem bater à vontade,
podem arrumar todo tipo de coisa para falar de mim, porque
eu não vou mais aceitar pilantra vir querendo explorar ou tirar
vantagem da Assembleia ou de qualquer outra coisa parecida,
nós não podemos deixar. Eu espero, Deputado Lebrão, que a
próxima Assembleia, a próxima legislatura, a próxima
composição seja mais firme e que faça esta Casa realmente
ser o que ela deve ser, uma Casa, aqui é o Poder mais forte. É
o Poder que tem mais força, só depende da composição, só
depende da maioria dos Deputados e nós temos que fazer valer
isso, fazer valer o poder da Assembleia Legislativa, o Poder
Legislativo que é o poder mais democrático, é o poder mais
transparente, o poder realmente que é do povo.
Obrigado. Boa tarde a todos.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Lebrão, por cinco minutos, sem apartes, mas se quiser
falar mais, os outros já falaram a mais.
O SR. LEBRÃO – Cinco minutos é o suficiente, Presidente.
Cumprimentar todos os presentes, agradecer a presença de
cada um, dizer que é uma honra ter vocês conosco neste
momento e nesta tarde.
Cumprimentar, senhor Presidente, neste momento, o
Deputado Adelino Follador. Aproveitando também para
parabenizar Vossa Excelência que explodiu as urnas aí do Estado
de Rondônia fazendo esta grande votação, parabéns pelo
trabalho, parabéns pela reeleição. Parabenizar também o
Deputado Saulo Moreira pela sua reeleição. Lamentar, também,
aí, aos colegas que, infelizmente, não conseguiram chegar, mas
que fizeram um grande trabalho aí, parabenizar aqueles que
foram eleitos e, que sem dúvida nenhuma, irão aqui enriquecer
este Parlamento através de seus conhecimentos. Deixar um
registro de agradecimento a toda população do Estado de
Rondônia, que nos concederam aí a terceira maior votação
deste Estado, mais uma vez é uma honra, uma satisfação muito
grande representar toda a população do Estado de Rondônia,
agradecer aqui a imprensa, todos os servidores aí, que sempre
fazem um grande trabalho aqui dentro do Parlamento do Estado.
Parabenizar aqui o Deputado Jaques, que encerra a sua carreira,
mas deixando um grande trabalho aqui na Assembleia, da
mesma forma assim como deixou Alex Testoni, dizer que sempre
foi uma satisfação ter Vossa Excelência ao nosso lado fazendo
esse grande trabalho. Deputado Valdivino Tucura, Deputado
Zequinha Araújo, grandes Deputados e grandes parceiros, e
que eu tenho certeza que serão aí, mais uma vez, usados pelo
Governo do Estado, próximo Governo e também na Assembleia
Legislativa pelo conhecimento que têm, pelo trabalho que fazem.
E eleição não é fácil. Infelizmente, é preciso que haja
uma reforma política com urgência em nível nacional. Eu entendo
aqui a indignação do nosso Deputado Presidente hoje, aqui, o
Hermínio Coelho. E precisa, sem dúvida nenhuma, acontecer
uma reforma política com urgência porque não tem mais
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condições de continuar com campanhas milionárias que tiram
aí a oportunidade de pessoas que podem representar o Estado
de Rondônia, mas que, lamentavelmente, não têm condições
de chegar por causa do poder aquisitivo. Então, é preciso rever
e rever de forma diferenciada a política de nosso país como
um todo. O Deputado Hermínio criticou aqui o nosso
Governador, eu tenho certeza que todos os Governadores que
governaram este Estado têm a sua história, tiveram o seu
orçamento, mas eu não concordo com muito daquilo que ele
disse. Eu parabenizo o Governador Confúcio Moura, que no
meu entendimento fez um grande trabalho à frente do Estado
de Rondônia, e agora nós vamos acompanhar na urna, vamos
saber quem realmente vai representar a população do Estado
de Rondônia, estaremos aí no segundo turno fazendo esta
eleição que eu tenho certeza que vem para melhorar ainda
mais a qualidade de vida da população do Estado de Rondônia.
Deixar um registro de agradecimento aqui a toda equipe
minha, do Gabinete, que foram decisivos todos aqueles que
abraçaram esta campanha, que empunharam esta bandeira
da 19 a 429 que sem dúvida nenhuma foi uma campanha
bastante vitoriosa e que nós, mais uma vez, teremos a
oportunidade, aí, de ocupar um assento dentro da Assembleia
Legislativa, um gabinete que pertence à população do Estado
de Rondônia, que nós nada mais somos do que instrumento a
ser usado, e eu espero ser usado da melhor forma possível,
contribuindo com os meus conhecimentos da melhor forma
possível e, também, para ajudar no desenvolvimento do nosso
Estado. Esperamos que tenhamos aqui uma legislatura
diferenciada da 8ª Legislatura do Estado de Rondônia, que
não serve de referência a nenhum Parlamento em nível
nacional. E a gente tem aí, agora, a esperança que nós
tenhamos uma Legislatura que venha aí corresponder à
expectativa de toda a população do nosso Estado, e que sem
dúvida nenhuma venha atingir o objetivo que a população do
Estado de Rondônia tanto precisa e merece.
Deixar um registro de agradecimento especial, aqui, à
minha família que foi fundamental para que a gente pudesse
fazer este trabalho durante estes dois mandatos, é a minha
4ª eleição, todas elas; graças a Deus, vitoriosas, e a gente
precisa continuar desenvolvendo este trabalho com a parceria
de todos aqueles que têm compromisso com o Estado de
Rondônia, independente de cargo, ou seja, no Executivo, no
Legislativo, no Judiciário. Desejar sucesso a todos aqueles que
agora vão incorporar aqui um gabinete dentro da Assembleia,
mais um assento, e aqueles que foram reeleitos também, é
preciso rever os nossos conceitos para que a gente possa
realmente fazer um trabalho que venha atender a expectativa
da nossa população.
Então, fica aqui o meu agradecimento a toda a população
do Estado de Rondônia, principalmente aos cinquenta
municípios onde eu tive voto nesta eleição, e nós vamos
responder, responder à altura, corresponder toda a expectativa
que é esperada através de toda a população que escolheu o
Estado de Rondônia para viver e constituir suas famílias. E
tenho certeza absoluta que nós vamos aí a um curto espaço
de tempo ser um Estado de referência em nível nacional, que
o Estado de Rondônia com todas as suas dificuldades que tem
ainda é o Estado que mais cresce na Federação devido à força
da população que vive aqui, que já são rondonianos e aqueles
que são rondonienses e que vieram aqui para Rondônia para
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poder fazer deste Estado sempre pujante, é desta forma que a
gente quer trabalhar. É desta forma que eu sempre procurei
trabalhar como Deputado, e também no Executivo, enquanto
fui Executivo lá no meu Município de Costa Marques quando
iniciei a minha carreira política. Então, eu desejo sorte a todos
aqueles que estão deixando a Assembleia Legislativa e
parabenizo pelo trabalho que fizeram e desejo sorte a todos
aqueles que vão iniciar esta carreira política dentro do
Parlamento do Estado de Rondônia como Deputado e a gente
espera que a gente tenha aí a 9ª Legislatura, que venha, sem
dúvida nenhuma, enriquecer, enriquecer o Parlamento do Estado
e atender as expectativas de toda a população do Estado de
Rondônia.
Então, ficam aqui os meus agradecimentos àqueles que
participaram desta Legislatura e àqueles que realmente vão
fazer alguma diferença. Um abraço a todos. Obrigado.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Saulo Moreira, reeleito pela região de Ariquemes.
O SR. SAULO MOREIRA – Deputado Adelino Follador, Deputado
Lebrão, aos quais eu cumprimento e parabenizo pelo resultado
desta eleição; cumprimentar também meu companheiro
Zequinha Araújo, Deputado Jaques Testoni, também.
Depois de muitos dias sem usar esta tribuna, senhor
Presidente, companheiros Deputados, volto a esta Casa e volto
a esta tribuna para falar desta eleição, de um trabalho difícil,
campanha difícil, muito sofrimento, mas que ao final tudo deu
certo. A gente lamenta um pouco por alguns companheiros
que não conseguiram êxito, mas eleição é assim mesmo. Essa
foi a minha 7ª eleição e nós estamos aí preparados para encarar
mais quatro anos pela frente, muito trabalho, principalmente,
na nossa região do Vale do Jamari que é a região de Ariquemes.
Obrigado.
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APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA, institui
homenagem ao Servidor Legislativo Constituinte, aos Servidores
Estatutários da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
- PROJETO DE RESOLUÇÃO DA MESA DIRETORA, que
acrescenta inciso ao parágrafo 1º, do artigo 14, do Regimento
Interno.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO EDVALDO SOARES, indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
através do Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes do Governo do Estado de Rondônia-DER, para que
este proceda à construção de uma Ponte sobre o Rio Urupá,
na Linha TN-22, na divisa dos Municípios de Urupá, Teixeirópolis,
Presidente Médici e Ji-Paraná, no Distrito de Nova Londrina.
Lidas as matérias senhor Presidente.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Solicito ao Senhor
Secretário, que proceda à leitura das matérias a serem
apreciadas.
Deputado Lebrão, mesmo que simbólico, nós temos que ter
respeito, eu proponho que não seja votado hoje, porque eu
acho que há matérias importantes e esse pessoal tem que vir
participar.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Senhor Presidente, eu quero
dizer que essa matéria é da maior importância. Essa matéria
é homenageando as pessoas que contribuíram ao longo das
suas vidas para com a Assembleia Legislativa, fazendo aqui
grandes trabalhos.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Mas pode ser
votada na terça-feira.
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - E é uma matéria simples,
que Vossa Excelência, assim como os Deputados que estão
aqui...

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Encerradas as
Breves Comunicações, passamos ao Grande Expediente. Não
há Oradores inscritos.
Senhores e Senhoras Parlamentares, conforme preceitua
a alínea O inciso I do artigo 14 do Regimento Interno, anunciarei
a seguinte Ordem do Dia para esta Sessão: Projeto de Resolução
que acrescenta inciso ao parágrafo 1º do artigo 14 do Regimento
Interno da Casa; Projeto de Resolução da Mesa Diretora, institui
a homenagem ao Servidor Legislativo Constituinte, aos
Servidores Estatutários da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.
Encerrado o Grande Expediente, passaremos às
Comunicações de Lideranças. Não há Oradores inscritos.
Encerradas as Comunicações de Lideranças, passaremos à
Ordem do Dia.
Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura das
proposições recebidas.

O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Eu concordo. Na
terça-feira pode contar com o meu apoio. Mas agora, hoje,
até que todo mundo se ausentou.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Eu gostaria que Vossa
Excelência colocasse em votação a matéria que “concede a

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – É uma votação simples.
O SR. ADELINO FOLLADOR (Presidente) – Pode deixar para
terça-feira?
O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Eu gostaria que Vossa
Excelência encaminhasse, porque depois tem Veto, pode
atrapalhar mais ainda, essa matéria é uma matéria simples
que deveria ser votada.
(Às 16 horas e 04 minutos o Senhor Adelino Follador,
passa a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho)
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Com a palavra o
Deputado Lebrão.
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Medalha de Mérito Legislativo” às pessoas que contribuíram ao
longo do tempo com o seu trabalho na Assembleia Legislativa,
os estatutários, inclusive aqueles que já não estão entre nós,
mas que dedicaram aqui e é uma votação simples, porque nós
temos veto aí que trava a votação e que era muito importante
se votasse hoje.
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Casa. Então, somos de parecer favorável que é pela aprovação.
Obrigado. Somos de parecer favorável, Senhor Presidente.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 112/14 DA MESA DIRETORA, que acrescenta inciso ao
parágrafo 1º, do artigo 14, do Regimento Interno.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
parecer favorável do Deputado Adelino. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram e os contrários
se manifestem.
Está aprovado o parecer.
Em discussão única e votação o Projeto de Resolução
nº 113/14 da Mesa Diretora. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao Deputado
Adelino dar o parecer.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matérias,
Senhor Presidente.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Resolução da Mesa
Diretora, que acrescenta inciso ao parágrafo 1º do artigo 14,
do Regimento Interno.
Fica acrescentado o inciso XIV ao § 1º, do artigo 14, do
Regimento Interno, aprovado pela Resolução nº 32, de 21 de
agosto de 1990, com a seguinte redação: XIV - assinar os
relatórios contábeis e de gestão fiscal, bem como os atos
orçamentários na forma da Lei.
É uma exigência do Tribunal de Contas, é uma questão
administrativa, então somos de parecer favorável, Senhor
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COLEHO (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 esta Sessão convoco Sessão
Ordinária para o dia 14 de outubro, no horário regimental, às
15 horas.
Está encerrada a Sessão.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino. Em discussão o parecer favorável. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado o parecer.
Em discussão e votação única o Projeto de Resolução nº
112/14 da Mesa Diretora. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima matéria.

ASSESSORIA D
A MESA
DA

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
Nº 113/14 DA MESA DIRETORA, que institui a homenagem a
Servidor Legislativo Constituinte, aos Servidores Estatutários
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao Deputado
Adelino dar parecer ao Projeto.
O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Resolução da Mesa
Diretora, que institui a homenagem Servidor Legislativo
Constituinte aos servidores estatutários da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia. Acho muito importante um
Projeto que está homenageando as pessoas que participaram
na época que foi criada a Constituição do Estado de Rondônia,
muito importante, a Constituição na época foi homologada até
pelo ex-Presidente José de Abreu Bianco, que foi o Presidente
na época, e tem muitos servidores que participaram. Então, a
Mesa Diretora está propondo para homenagear esses
servidores, com certeza são pessoas que têm história aqui nesta

(Encerra-se esta Sessão às 16 horas e 09 minutos)

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 43ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 4ª SESSÃO LEGISLATIVA
DA 8ª LEGISLATURA
INDICAÇÃO DEPUTADO EDVALDO SOARES – PMDB - Indica
ao Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
através do Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes do Governo do Estado de Rondônia – DER, para
que este proceda a construção de uma Ponte sobre o Rio Urupá
na Linha TN22, na divisa dos Municípios de Urupá, Teixeirópolis
Presidente Médici e Ji-Paraná no Distrito de Nova Londrina.
O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental, seja a presente indicação encaminhada ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado de Rondônia,
através do Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes do Governo do Estado de Rondônia, para que este
proceda a construção de uma Ponte sobre o Rio Urupá na
Linha TN22, na divisa dos municípios de Urupá, Teixeirópolis
Presidente Médici e Ji-Paraná no Distrito de Nova Londrina.
JUSTIFICATIVA
Nobres parlamentares,
O parlamentar que o presente subscreve, faz tal
indicação pois aquela população atravessa aquele rio há
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anos em cima de uma Balsa improvisada feita em cima de
tambores, quando no local observei que pode acontecer
acidente a qualquer momento e ceifar a vida de trabalhadores
daquela região que dependem daquela passagem para chegar
ao seu destino e para escoar da produção pois se trata de uma
região voltada para agricultura familiar.
Constantemente assistimos a atuação desses
especialistas, em diversas ocorrências, tanto em âmbito
Nacional quando estadual, no auxílio à resolução de casos de
grandes repercussão. Por tudo isso o poder Legislativo do
Estado de Rondônia não pode se quedar letárgico sem que
proceda as reivindicações em favor daquela população.
Conhecedor ‘‘in loco’’ da realidade daquela localidade,
vislumbro que desenvolvimento da região tem como condição
necessária a construção da supracitada ponte, razão pela qual,
contamos com o apoio dos pares deste Poder Legislativo.
Plenário das Deliberações, 23 de setembro de 2014.
Dep. Edvaldo Soares – PMDB
PROJETO DE RESOLUÇAO – MESA DIRETORA – Acrescenta
alínea § 1° do artigo 14 do Regimento Interno.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RENDÔNIA, aprovou e eu, promulgo a seguinte Resolução:
Art. 1° fica acrescentando o inciso XIV ao § 1° do artigo
14 do Regimento Interno, aprovado pela resolução n° 32, de
21 de agosto de 1990, com a seguinte redação:
Art. 14 (...)
(...)
§ 1° (...)
(...)
XIV- assinar os relatórios contábeis e de gestão fiscal,
bem como os atos orçamentários na forma da lei.
Art. 2° Esta resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
J U S T I F I C AT I V A
Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos apresentando esta propositura com a finalidade
de incluir nas atribuições do Presidente deste Poder assinar
os relatórios contábeis e de gestão fiscal, bem como os atos
orçamentários na forma da Lei, considerando que o nosso
Regimento Interno é omisso em relação a essa atribuição, e o
Tribunal de Contas do Estado tem questionado acerca dessa
ausência disciplinadora em relação a tais atribuições.
Diante disso, e com o intuito de corrigir essa omissão
regimental, é que estamos propondo tal inclusão no artigo 14
do Regimento Interno que disciplina as atribuições do
Presidente desta casa , por ser o Presidente que representa a
Assembleia Legislativa e supervisa seus trabalhos e a sua
ordem.
Portanto, solicitamos o apoio e o voto dos nobres Pares.
Plenário das Deliberações, 22 de setembro de 2014.
DEP. HERMÍNIO COELHO - Presidente
DEP. MAURÃO DE CARVALHO - 1° vice-presidente
DEP. EDSON MARTINS -2° vice-presidente
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DEP.LEBRÃO - 1° Secretário
DEP. GLAUCIONE - 2° Secretária
DEP. MARCELINO TENÓRIO - 3° Secretário
DEP. VALDIVINO TUCURA - 4° Secretário
PROJETO DE RESOLUÇÃO - MESA DIRETORA - Institui a
homenagem Servidor Legislativo Constituinte aos servidores
estatutários da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.
A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RENDÔNIA aprovou, e eu promulgo a seguinte Resolução:
Art.1° Fica instituída a homenagem Servidor Legislativo
Constituinte a todos os servidores estatutários da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, que participaram das
Constituintes Estadual.
§ 1° A primeira Constituinte Estadual foi instalada em
31 de janeiro de 1983, e promulgada em 6 de agosto de
1983; a segunda Constituintes Estadual a instalação deu-se
em 13 de outubro de 1988; e a sua promulgação ocorreu em
28 de setembro de 1989.
§ 2° Farão jus a homenagem de que trata o caput deste
artigo, todos os servidores estatutários ativos, inativos e
aqueles que pediram demissão, os quais efetivamente
participaram da Constituintes de 1983, ou de ambas.
§ 3° Os servidores que passaram para o regime
estatutário, seja por decisão judicial ou por meio legal, em
data posterior as Constituintes, independente da data em que
foram contratados pela Assembleia Legislativa, não farão jus
a homenagem de que trata esta resolução.
Art. 2° A homenagem de que trata o artigo anterior é a
concessão de um diploma emitido pelo Poder Legislativo em
papel especial, com as dimensões de 21cm x 30 cm, contento
em seu teor o seguinte:
Ibrasão do Poder Legislativo com uma faixa nas
cores da bandeira do Estado de Rondônia;
IIo nome da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia;
IIIo título da homenagem: Servidor Legislativo
Constituinte;
IVo nome do homenageado; e
VOs seguintes dizeres:
“ Em reconhecimento aos relevantes serviços prestados
à Assembleia Legislativa e ao Estado de Rondônia’’.
VIlocal e data ; e
VII- Assinatura do Presidente e 1° Secretário.
Art. 3° No ato da homenagem, o servidor que faz jus,
de conformidade ao § 1°, artigo 4° desta Resolução, receberá
um boton contendo:
Io brasão da Assembleia Legislativa;
IIo nome: Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia ; e
IIIem destaque a expressão: Servidor Constituinte.
Art. 4° A entrega oficial da homenagem a que se refere
esta Resolução será realizada uma única vez, em Sessão
Solene, em data e local a ser previamente definido.
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§ 1° O servidor ativo estatutário ou aposentado que não
comparecer a Sessão Solene para receber a homenagem,
constituída do diploma e do boton, posteriormente poderá se
dirigir a Superintendência de Recursos Humanos - SRH, para
recebê-los.
§ 2° o servidor que pediu demissão, ao ser homenageado
receberá apenas o diploma, caso não compareça na sessão de
homenagem, poderá se dirigir a Superintendência de Recursos
Humanos – SHR, para recebê-lo.
Art. 5° A Comissão constituída para homenagear os
servidores estatutários constituintes, estabelecerá estratégia
operacional e as definirá de forma escrita, acerca da entrega
dos produtos da homenagem, dando ciência às Unidades
Administrativas e Legislativa da Casa.
Art. 6° Os produtos de homenagem a que se refere esta
Resolução, são os seguintes:
Iboton;
IIcamiseta com estampagem;
IIIdiplomação;
IVdivulgação por meio de outdoor, banner.
Art.7° As despesas decorrentes desta Resolução correrão
por conta do Orçamento da Assembleia Legislativa.
Art. 8° Esta Resolução entra em vigor na data de sua
publicação.
Plenário das Deliberações, 7 de outubro de 2014.
Dep. Hermínio Coelho - Presidente
Dep. Maurão de Carvalho - 1° vice-presidente
Dep. Edson Martins - 2° vice- presidente
Dep. Lebrão - 1° secretário
Dep .Glaucione - 2° secretária
Dep. Marcelino Tenório - 3°secretário
Dep. Valdivino Tucura - 4°secretário.
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VALOR: com disponibilidade orçamentária no valor de R$
989.274,40 (Novecentos e oitenta e nove mil e duzentos e
setenta e quatro reais quarenta centavos) conforme fls. 734
verso.
RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: As despesas decorrentes do
presente TERMO ADITIVO correrão à conta da seguinte
programação: Natureza da Despesa: 339039. Evento: 400091.
Fonte: 0100000000. Nota de Empenho nº. 2014NE00283,
emitida na data de 10 de março de 2014.
Ficam ratificadas todas as demais cláusulas do contrato
originário nº 009/ALE/RO/2012.
Para firmeza e como prova do acordado, foi lavrado o presente
TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado conforme,
vai devidamente assinado pelas partes aditantes às fls. 24
(vinte e quatro) do Livro de Registro de Termos Aditivos do
ano de 2014.
Porto Velho, 11 de Setembro de 2014.

CONCEDENTE:
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
Deputado José Hermínio Coelho - Presidente
Maria Marilu do Rosario de Barros Silveira – Secretária Geral
CONVENENTE:
Centro de Integração Empresa Escola - CIEE
Sérgio Alencar Da Silva – Gerente Regional Norte
Visto: CELSO CECCATTO - Advogado-Geral/ALE

SUP
SUP.. DE RECURSOS HUMANOS

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO AO CONTRATO Nº 009/
2012
PROCESSO N°. 00791/2012 - SPDO – 311 VOLUME III

ERRATA

CONTRATANTE: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA
CONTRATADO: EMPRESA CENTRO DE INTEGRAÇÃO EMPRESA
ESCOLA – CIEE

No Diário Oficial da Assembleia Legislativa nº 091, pagina
nº1177 a 1180, publicado no dia 13 de junho de 2014,
promovendo a seguinte alteração no Anexo do ATO Nº004/
2014-SRH/MD/ALE, da Implantação da Progressão de
Referência de acordo com a Lei Complementar 731/13.

OBJETO: referente ao projeto básico do programa de bolsa
estágio, onde estabelece cooperação recíproca entre as partes,
visando a cooperação e o desenvolvimento de atividades para
promoção da integração ao mercado de trabalho, de acordo
com a Constituição Federal (art. 203, inciso III e art. 214, inciso
IV), através da operacionalização de programas de Estágios
de Estudante.
PRAZO: o prazo de 12 (doze) meses, a contar de 27 de Outubro
de 2014 ultimando-se em 26 de Outubro de 2015.

ONDE SE LÊ:
Classe I, II e III
LEIA-SE:
Classe IV
EVA VILMA FERREIRA NUNES
Superintendente
SRH/ALE/RO
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