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ASSESSORIA DA MESA

ATA DA VIGÉSIMA SEGUNDA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA

Aos vinte e cinco dias do mês de abril do ano dois mil e
dezessete, às dezesseis horas e trinta e sete minutos, reuniu-
se a Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente,
sob a Presidência do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-
Presidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid; com as presenças dos Senhores Adelino Follador,
Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Dr. Neidson, Edson
Martins, Ezequiel Júnior, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho
da Fetagro, Léo Moraes, Maurão de Carvalho, Ribamar Araú-
jo, e Senhora Deputada Rosângela Donadon; e ausências dos
Senhores Deputados Anderson do Singeperon, Cleiton Roque,
Geraldo da Rondônia, Hermínio Coelho, Jean Oliveira, Lebrão,
Luizinho Goebel, Marcelino Tenório, Saulo Moreira, e Só na
Bença. Havendo número regimental o Senhor Presidente de-
clarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária anteri-
or foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presidente determi-
nou a publicação no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.
Passando-se à ORDEM DO DIA foi aprovado em segunda dis-
cussão e votação, pelo processo de votação simbólica, por
maioria de votos: Projeto de Lei 581/17, de autoria do De-

putado Ezequiel Junior que “Dispõe sobre a proibição do uso
de placas informativas, impressão em bilhetes ou cupons, em
estacionamentos e/ou similares com os seguintes dizeres:
“NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR FURTO, ROUBO, DA-
NOS MATERIAS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO INTERIOR DO
VEÍCULO” e dá outras providências”; Projeto de Lei 593/17
de autoria do Deputado Hermínio Coelho que “Institui a Se-
mana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego
nas Escolas Públicas Estaduais de Rondônia, e dá outras pro-
vidências”; Projeto de Lei 640/17 de autoria do Deputado
Jesuíno Boabaid que “Dispõe sobre a obrigatoriedade da pre-
sença de profissionais de odontologia na equipe
multiprofissional das Unidades Hospitalares Privadas no Esta-
do de Rondônia”; Projetos de Lei de autoria do Poder
Executivo: nº 642/17 – M 084 que “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir crédito especial por superávit financeiro, suple-
mentar por anulação e por excesso de arrecadação, até o
montante de R$ 3.820.906,46 em favor das unidades orça-
mentárias: Secretaria de Estado da Agricultura – SEAGRI e
Superintendência Estadual de Turismo - SETUR”; nº 643/17
– M 085 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito su-
plementar por excesso de arrecadação, até o montante de R$
520.300,00 em favor da unidade orçamentária: Fundo Espe-
cial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – FUNDEP”;
nº 644/17 – M 086 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito adicional suplementar por anulação, até o montante
de R$ 8.120.000,00 em favor das unidades orçamentárias:
Secretaria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão
– SEPOG, Departamento Estadual de Estradas de Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER, Superintendência
da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer – SEJUCEL, Secretaria
de Estado da Agricultura – SEAGRI e Secretaria de Estado da
Assistência e do Desenvolvimento Social – SEAS”. Nada mais
havendo a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor
Presidente convocou sessão ordinária para o dia 26 de abril
do corrente ano, no horário regimental, às 09:00 horas. Para
constar, o Secretário da sessão determinou a lavratura desta
ata, que após lida e aprovada será devidamente assinada pelo
Presidente e Secretários da sessão. Plenário das Delibera-
ções, às dezesseis horas e quarenta e três minutos do dia
vinte e cinco de abril do ano dois mil e dezessete.
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SUP

17ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 19 de Abril de 2017

Presidência do Sr.
EZEQUIEL JUNIOR - 2º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
AÉLCIO DA TV - Deputado

(Às 09 horas e 25 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da TV
(PP), Anderson do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr.
Neidson (PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC),
Lazinho da Fetagro(PT), Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel (PV),
Marcelino Ribamar Araújo (PR) e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano
(PRB), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jean
Oliveira (PMDB), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB),
Lebrão (PMDB), Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB),
Rosângela Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 17ª
Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao Senhor Secretário que proceda à leitura da
ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) - Procede à leitu-
ra da ata da Sessão Ordinária anterior.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Em discussão a ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por apro-
vada.

O SR. LAZINHO FETAGRO – Questão de Ordem Senhor Presi-
dente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sim senhor.

O SR. LAZINHO FETAGRO – Só registrar a presença aqui dos
meus Vereadores do município de Jaru, Vereador Josemar,
Vereador Carlinhos, Marcão lá de Tarilândia e Chico Baquer,
grande homem do DER, tiraram o homem do DER e o homem
acabou sendo Vereador estourado lá em Jaru, é assim, há males
que vêm para o bem. Obrigado companheiros, sejam bem-
vindos.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Sejam bem-vindos
aí os Vereadores Josemar, o Carlinhos, o Marcão e o meu ami-
go também o Chico Baquer, ele fez história ali à frente do DER
do município de Jaru, tanto que hoje é Vereador.

O SR. CLEITON ROQUE – Senhor Presidente pela Ordem. Cum-
primentar o Vereador Elias da Saúde, do município de Nova
Brasilândia, Vereador do nosso partido PSB, o mais votado
nas eleições do ano passado. Agradecer pela presença.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Quem também está
nos visitando é o Prefeito de Candeias do Jamari, Luís
Ikenohuchi, seja bem-vindo Prefeito também e um bom tra-
balho.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura do
Expediente recebido.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Não há expe-
diente, senhor Presidente.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Passamos então às
Breves Comunicações. Não há Oradores inscritos. Passamos
à Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda à
leitura das proposições recebidas.

O SR. AÉLCIO DA TV (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dis-
põe sobre normas e diretrizes para a verificação da seguran-
ça de barragens de qualquer natureza e de depósitos de resí-
duos tóxicos industriais, e dá outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Re-
quer a realização de Audiência Pública nesta Casa de Leis, no
dia 18 de maio de 2017, às 09h00min, para tratar da criação
da Reserva de Preservação Permanente Umerizal.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Dis-
põe sobre a utilização de produtos de origem orgânica na ali-
mentação escolar e dá outras providências.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer à Mesa Diretora que solicite à Secretaria de Estado de
Justiça – SEJUS as informações e providências especificadas.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID.
Institui, na Assembleia Legislativa, o evento “Deputado por
um Dia” e cria a Sessão Plenária do Estudante.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura
e Serviços Públicos (DER), da necessidade de asfaltamento da
RO que liga os Municípios de Alta Floresta e Novo Horizonte,
conhecida como Linha 170.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao Tribunal
de Justiça de Rondônia, da necessidade de doação de lote
urbano, denominado lote 09, localizado na quadra 08, bloco
C, situado na Rua Raimundo Cantanhede, s/nº setor 02, Muni-
cípio de Jaru/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Governador do Estado, com cópia ao Diretor
Geral do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura

TAQUIGRAFIA
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e Serviços Públicos (DER), a premente necessidade de proce-
der com urgência, construção de uma rotatória na RO 135
com a BR 429, Município de Presidente Médici.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe
sobre a obrigatoriedade da presença de profissionais de
odontologia na equipe multiprofissional das unidades hospita-
lares privadas no Estado de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual, com cópia à Secretaria de
Estado de Educação, a necessidade de construir uma Escola
de Ensino Fundamental e Médio no Bairro Novo, no Município
de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual notadamente à Polícia Militar,
a necessidade de reforçar o policiamento no Bairro Novo, no
Município de Porto Velho/RO.

 - INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual, notadamente à Companhia
de Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, a necessidade de
melhorar o serviço de distribuição de água no Bairro Novo, no
Município de Porto Velho/RO.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo Estadual, notadamente ao Secretário
de Estado da Educação – SEDUC, a necessidade de reforma e
adaptação da Escola Estadual Capitão Sílvio de Farias, no Mu-
nicípio de Ariquemes/RO.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Nós temos o regis-
tro de presença de 11 Parlamentares. Portanto, não há quorum
regimental para apreciarmos a Ordem do Dia. Então, a Ordem
do Dia fica transferida, automaticamente, para a próxima Ses-
são Ordinária.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Senhor Presidente, só
fazer o registro da presença do Vereador Jhony Paixão, lá de
Ji-Paraná, está aí visitando a Casa.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Registrando tam-
bém as presenças dos Vereadores Gilson e Admilson, da Câ-
mara de Vereadores do Município de Ji-Paraná. Sejam todos
bem-vindos.

Passamos ao Grande Expediente. Não há Oradores ins-
critos. Encerrado o Grande Expediente, passamos às Comuni-
cações de Lideranças. Também não há Oradores inscritos.
Passamos, então, para as Comunicações Parlamentares. Tam-
bém não existem Oradores inscritos. Só corrigindo, mais um
parlamentar acaba de registrar a presença, então, 12 presen-
tes. Mesmo assim não há quorum para apreciação das maté-
rias da Ordem do Dia.

Quero aqui fazer um registro. Hoje, dia 19 de abril é Dia
do Índio, e é um momento para nós refletirmos hoje sobre a
importância dos índios para o nosso País e principalmente das
dificuldades que os índios enfrentam no nosso País. Hoje é dia
19 de abril, Dia do Índio e esse dia foi criado pelo Presidente
Getúlio Vargas, através de Decreto-Lei nº 5.540, de 1943. A
data de 19 de abril foi proposta em 1940 pelas lideranças indí-
genas dos Continentes que participaram do Congresso
Indigenista Interamericano, realizado no México. Então, eu
quero aqui cumprimentar todos os indígenas que com certeza

alguns estão acompanhando sempre os nossos trabalhos
legislativos aqui. E convidar também todos os Parlamentares,
quem está nos assistindo, quem está presente, a participar de
uma Audiência Pública proposta por mim, que será no dia 12
de junho, aqui no Plenário, onde nós teremos a presença de
diversas lideranças indígenas do Estado de Rondônia, onde
nós vamos debater as dificuldades enfrentadas hoje pelas etnias
aqui no nosso Estado. A falta de apoio a saúde e principalmen-
te a educação indígena hoje no nosso Estado e nós teremos
essa Audiência Pública no dia 12 de junho.

O SR. AÉLCIO DA TV – Presidente eu quero só registrar, foi
bem lembrada aí o seu comentário sobre o Dia do Índio, mas,
hoje também é o Dia do Exército Brasileiro e eu quero parabe-
nizar as nossas Forças Armadas, o nosso Exército porque essa
data homenageia a força da presença do Exército Nacional
Brasileiro como Entidade de Proteção do Território e Nação, o
Dia do Exército é celebrado no dia 19 de abril em memória a
Batalha dos Guararapes que ocorreu em 19 de abril de 1648
no Estado de Pernambuco. Esse episódio, um grupo de brasi-
leiros, e, diferentes etnias, mas, com o mesmo sentido patrió-
tico, se reuniu pela primeira vez para combater a dominação
holandesa. Oficialmente, o Exército Brasileiro foi criado em
1822, como órgão subordinado ao Ministério da Defesa, atual-
mente o Dia do Exército Brasileiro serve para comemorar essa
vitória, enaltece o espírito patriótico brasileiro e para divulgar
a importância das Forças Armadas. O Exército Brasileiro é um
dos três braços das Forças Armadas Brasileiras, assim como a
Marinha e a Aeronáutica.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – E nada mais haven-
do a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de encerrar
esta Sessão comunico a realização de Audiência Pública de
autoria do Deputado Jesuíno Boabaid para o dia 20 de abril, às
15h00, para discutir sobre os aprovados em Concurso Público
no âmbito do Estado de Rondônia e convoco Sessão Ordinária
para o dia 25 de abril, no horário regimental, às 15 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 09 horas e 52 minutos)

22ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 25 de Abril de 2017

Presidência do Sr.
EDSON MARTINS - 1º Vice-Presidente

Secretariado pelo Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 16 horas e 37 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Dr. Neidson
(PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Jesuíno
Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT),
Leo Moraes (PTB); Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Ara-
újo (PR) e Rosângela Donadon (PMDB).
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DEPUTADOS AUSENTES: Anderson do Singeperon(PV), Cleiton
Roque (PSB), Geraldo da Rondônia(PHS), Hermínio Coelho
(PDT), Jean Oliveira (PMDB), Lebrão (PMDB), Luizinho Goebel
(PV), Marcelino Tenório (PRP), Saulo Moreira (PDT) e Só Na
Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 22ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª
Legislatura.

Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Peço que
seja dispensada a leitura da ata da Sessão anterior, senhor
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário Oficial da Assembleia Legislativa.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Gostaria de registrar a presença do Vereador Amalec, Verea-
dor Adalto, todos os vereadores aqui presentes, são 07 verea-
dores aqui hoje presentes, estão fazendo uma visita aqui na
Assembleia Legislativa, lá de Ariquemes, Vereador Nairton,
Vereador Junior da 60, vários outros que não estou vendo aqui
agora no momento, mas, estão 07 Vereadores aqui da Câmara
de Ariquemes presentes, daqui a pouco cito todos os nomes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Passamos a Ordem
do Dia. Solicito ao senhor Secretário que proceda a leitura das
matérias a serem apreciadas.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc)– PROJETO
DE LEI 581/17 DO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR. “Dispõe sobre
a proibição do uso de placas informativas, impressão em bilhe-
tes ou cupons, em estacionamentos e/ou similares com os se-
guintes dizeres: “NÃO NOS RESPONSABILIZAMOS POR FURTO,
ROUBO, DANOS MATERIAIS E/OU OBJETOS DEIXADOS NO IN-
TERIOR DO VEÍCULO, e dá outras providências”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei de autoria do ilustre Deputado
Ezequiel Junior. Em discussão. Em votação. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 593/17 DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO. Institui a
Semana da Orientação Profissional para o Primeiro Emprego
nas Escolas Públicas Estaduais de Rondônia e dá outras provi-
dências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 593/17 de autoria do ilustre
Deputado Hermínio Coelho. Em discussão. Em votação. Os De-
putados favoráveis permaneçam como se encontram e os con-
trários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 640/17 DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Dispõe sobre

a obrigatoriedade da presença de profissionais de Odontolo-
gia na equipe multiprofissional das Unidades Hospitalares pri-
vadas no Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei de autoria do Deputado Jesuíno
Boabaid, Projeto de Lei 640/17.

Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 642/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 084. Auto-
riza o Poder Executivo a abrir Crédito Especial por Superávit
Financeiro, Suplementar por Anulação e por Excesso de Arre-
cadação, até o montante de R$ 3.820.906,46, em favor das
Unidades Orçamentárias: Secretaria de Estado da Agricultura
- SEAGRI e Superintendência Estadual de Turismo - SETUR.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 642/17, Mensagem do Poder
Executivo. Em discussão. Em votação. Os Deputados favorá-
veis permaneçam como se encontram e os contrários se ma-
nifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Eu quero registrar a presença do ilustre Superinten-
dente do Esporte e Cultura do Estado de Rondônia, nosso amigo
Rodnei Paes, muito obrigado pela presença.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 643/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 085. Auto-
riza o Poder Executivo a abrir Crédito Suplementar por Exces-
so de Arrecadação, até o montante de R$ 520.300,00, em
favor da Unidade Orçamentária: Fundo Especial da Defensoria
Pública do Estado de Rondônia - FUNDEP.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 643/17. Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI 644/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 086. Auto-
riza o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar
por Anulação, até o montante de R$ 8.120.000,00, em favor
das Unidades Orçamentárias: Secretaria de Estado do Plane-
jamento, Orçamento e Gestão – SEPOG; Departamento Esta-
dual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Pú-
blicos - DER, Superintendência da Juventude, Cultura, Esporte
e Lazer - SEJUCEL, Secretaria de Estado da Agricultura -
SEAGRI e Secretaria de Estado da Assistência e do Desenvol-
vimento Social - SEAS.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em segunda discus-
são e votação o Projeto de Lei 644/17. Em discussão. Em vo-
tação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Próxima matéria, senhor Secretário.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Não há
mais matéria a ser debatida.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.
Só para registrar mais uma vez o Vereador Loro, lá de
Ariquemes, Vereador Nairton da Saúde lá de Ariquemes, Ve-
reador Amalec, Vereador Junior da 60 e Vereador Renato Pa-
deiro, estivemos hoje na Secretaria de Saúde juntos, vieram
aqui, estiveram em várias Secretarias defendendo os interes-
ses de Ariquemes. Parabenizar. Obrigado.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – E nada mais haven-
do a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de encerrar
esta Sessão, convoco Sessão Ordinária para o dia 26 de abril
no horário regimental, ou seja, às 9:00 horas.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 16h43min)

9ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR
E ANALISAR OS APROVADOS E REMANESCENTES

NOS CONCURSOS PÚBLICOS NO ÂMBITO
DO ESTADO DE RONDÔNIA

Em 20 de Abril de 2017

Presidência do Sr.
JESUÍNO BOABAID - Deputado

(Às 15 horas e 30 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) - Senho-
ras e Senhores, boa tarde, sejam todos bem-vindos à
Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia. A Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, após aprovação em plená-
rio de requerimento do Exmº Senhor Deputado Estadual Jesuíno
Boabaid realiza Audiência Pública objetivando discutir e anali-
sar os aprovados e remanescentes nos concursos públicos no
âmbito do Estado de Rondônia. Convidamos e já se encontra a
mesa o Exmº Senhor Deputado Estadual Jesuíno Boabaid, pro-
ponente desta Audiência Pública, e também o Exmº Sr. Depu-
tado Estadual Hermínio Coelho que já se encontra a Mesa; nós
convidamos também o Exmº Sr. George Braga, Secretário de
Estado de Planejamento, Orçamento e Gestão - SEPOG; Exmº
Sr. Dr. Luiz Roberto de Mattos, Secretário Adjunto da SESDEC;
Exmª Sra. Sirlene Bastos, Secretária Adjunta da SEJUS; Exmª
Sra. Vereadora Ada Dantas, da Câmara Municipal de Porto
Velho; Coronel BM Lindoval Rodrigues Leal, representando o
Comando Geral do Corpo de Bombeiros; Dr. Delegado da Polí-
cia Civil Eliseu Muller, Diretor Geral da Polícia Civil; Tenente
Coronel PM José Carlos da Silva Júnior, representando o Co-
mando Geral da Polícia Militar de Rondônia.

Senhoras e Senhores, a abertura e a dinâmica da Audi-
ência Pública de responsabilidade de S. Exª o Senhor Deputa-
do Estadual Jesuíno Boabaid que neste momento vai oficial-
mente fazer a abertura. Queremos registrar aqui, Excelência,
a presença do senhor Adonias de Deus, Presidente do Sindica-
to dos Servidores do DETRAN; Dra. Luciene Staut, Procuradora
do DETRAN; Dr. Julio Ugalde, Delegado Assessor da SESDEC;
Marcos Antônio Fontoura, Gerente de Gestão de Pessoas da
SEJUS; Célio Lopes, Secretário Executivo do DETRAN.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Tem o represen-
tante, a Procuradora do DETRAN pode falar em nome do

DETRAN? É ela ou quem vai falar? É o senhor? Não tem espa-
ço, eu peço desculpa a questão do espaço, mas sinta-se à
vontade também se quiser fazer uso aqui da, vai falar aqui
também quanto ao concurso do DETRAN.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta esta Audiência Pública objetivando
discutir e analisar os aprovados e remanescentes nos concur-
sos públicos do Estado de Rondônia. Eu vou abrir mão do Hino
Nacional que é um rito que nós temos formal, até por conta do
horário que são 15h33min, eu estava lá juntando todos os pro-
cessos instaurados. Registrar a presença aqui de todos que
foram nominados aqui, o Deputado Hermínio Coelho, Secretá-
rio George Braga, Luiz Roberto Mattos, Sirlene Bastos, Lindoval
Rodrigues Leal, Delegado Eliseu Muller, José Carlos, Vereadora
Ada Dantas que neste ato representa a Associação dos Praças
e Familiares – ASFAPOM, e em nome de todos remanescentes
que aqui também se encontram presentes também eu quero
agradecer a presença de todos. Eu acho que é a terceira Audi-
ência Pública ou quarta Audiência Pública que nós estamos
discutindo isso quanto a questão dos aprovados. Por um mo-
mento eu tenho que fazer esse arrazoado até para que vocês
entendam que o Governo vem cumprindo todos os editais, ora
abertos, já foram preenchidas as vagas disponibilizadas, exceto
do DETRAN. O DETRAN passa por uma problemática que apro-
vados que estão dentro da vaga não foram chamados ainda,
isso que é o problema maior que inclusive o Secretário George
Braga nós tínhamos discutido na época teve uma Audiência
Pública que seriam chamados no início de abril ou era março,
salvo engano, os outros remanescentes, os últimos remanes-
centes do DETRAN; Polícia Civil, Polícia Militar, Bombeiro Mili-
tar todos já foram chamados os aprovados. Diante disso, do
cenário que nós vivemos na segurança pública que é a ques-
tão a insegurança Púbica, nós sempre estamos cobrando aqui
na tribuna, chamando o Secretário, chamando o Governo para
que haja no mínimo a recomposição do efetivo, o efetivo da
polícia militar hoje, nós sabemos que vai ter uma debandada,
ou seja, uma..., aí depois o próprio Tenente Coronel Carlos vai
pode falar sobre isso, que já estão indo para a inatividade por
conta da questão Previdenciária, na mudança Previdenciária
que hoje se cogita, a questão do aumento de serviço também,
então tem muitas coisas peculiares que levam a redução ainda
mais do efetivo da Polícia Militar. A Polícia Civil não é diferente,
vai entrar no colapso, já tem data de entrar em colapso tam-
bém, que é o ‘colapso’? A questão de ter um efetivo que não
tem condições nem de trabalhar em 10 municípios, mas quem
vai falar com propriedade vai ser o Delegado Eliseu Muller, Dr.
Júlio Galde, e Bombeiro Militar também, nós temos efetivo de
apenas 600 homens que muitos já estão indo para a inativida-
de. Eu peço a todos que respeitem a fala de todos, eu quero
que respeitem a fala de todos, tendo sempre um respeito mútuo
aqui, não vai ter ofensa, eu não permito isso, ofensa moral ou
qualquer coisa assim, que eu acho que não há necessidade, a
gente vai ouvir o que o Governo está fazendo e posteriormente
quem quiser se manifestar estará aberta também a fala para
a gente ouvir também o que possa agregar de informação para
essa discussão. Então eu passo a palavra para o nosso
Excelentíssimo Senhor... Eu e o Deputado Hermínio, a gente
vai ouvir, pode ser meu Comandante? A gente vai ouvir todo
mundo, posteriormente a gente fala. O Senhor Excelentíssimo
George Braga, pode ser, o senhor falar? O tema é a questão
dos aprovados, aí é para a gente ouvir ou prefere ouvir a Polí-
cia Civil a Polícia Militar e depois o senhor dá o seu parecer?
Então eu vou passar a palavra para o Coronel Carlos, pode ser
Coronel? O senhor falar quanto à questão do efetivo, da ne-
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cessidade, de quantos têm em plena atividade, o senhor tem
esses dados aí, pode falar? Pode ser então. O Coronel, o Te-
nente Coronel Carlos representando a Polícia Militar a Diretoria
de Pessoal, não é?

O SR. LENILSON GUEDES – Antes da palavra do senhor Coro-
nel Carlos, registrar a presença do professor Edirlei Sousa,
professor de cursinhos preparatórios e todos os que estão aqui
também participando desta Audiência Pública. Obrigado Pro-
fessor.

O SR. JOSÉ CARLOS – Primeiramente uma boa-tarde a todos,
Excelentíssimo Deputado Jesuíno Boabaid, proponente desta
Audiência; Excelentíssimo senhor Deputado Hermínio Coelho,
aqui presente; Excelentíssima senhora Vereadora Ada Dantas;
Secretário George Braga, que nos ilustra com sua presença;
Excelentíssimo senhor Dr. Luiz Roberto de Mattos, o nosso Se-
cretário Adjunto da SESDEC; a senhora Sirlene de Bastos, Ad-
junta da SEJUS; Coronel Leal, representando aqui o nosso Corpo
de Bombeiros e Militares; aos demais gostaria de dizer que é
uma grande satisfação estar aqui e desejar uma boa-tarde a
todos. Bem, primeiramente com respeito ao tema nós temos
hoje uma situação que realmente há que ser discutida, há que
ser deliberada em todos os aspectos da Segurança Pública. O
nosso efetivo, hoje, da Polícia Militar é de 5.090 policiais, nós
temos um efetivo previsto de 8.638, então nós temos um défi-
cit, senhores em todos os postos e todas as graduações, há
necessidade? Com certeza, mas a Polícia Militar tem sempre
informado, participado de discussões junto com o SESDEC, com
a Mesa Permanente, a MENP, e temos informado das nossas
necessidades. Hoje, nós estamos aí com uma certa instabilida-
de na questão previdenciária e com isso vai demandar certa-
mente uma evasão de policiais militares que estão completan-
do o seu tempo de serviço, de serviço cumprido e muito bem
cumprido à corporação, então, nada mais justo que seja con-
cedido seus direitos, e esse déficit tende a aumentar, e o refle-
xo infelizmente vai ser visto pela própria sociedade. A princípio
nós temos alguns remanescentes, por isso que nós estamos
aqui discutindo esse tema e a Polícia Militar já informou a
SESDEC, já informou a SEPOG, aos órgãos competentes para
que, dentro das possibilidades orçamentárias e financeiras,
sejam completados, sejam chamados, porque a necessidade
existe e quanto mais rápido nós conseguirmos ter essa respos-
ta, mais rápido a gente começaria a formação desses novos
policiais para prestar o serviço à sociedade.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado, Coro-
nel. São 5.600 efetivos, o senhor falou que estavam aptos?

O SR. JOSÉ CARLOS SILVA JUNIOR - O nosso efetivo...

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Prontos.

O SR. JOSÉ CARLOS SILVA JUNIOR – O existente, 5.098,
mas o efetivo pronto para tirar o serviço, para atuar no polici-
amento ostensivo junto à sociedade, 3.850, uma vez que há,
quer queira, quer não, um certo percentual de afastamentos
dos mais diversos, baixas e até mesmo em outros órgãos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – 3.850? Nossa! O
ideal são 8.600, seria o ideal. Foi em 90, 93.

O SR. JOSÉ CARLOS SILVA JUNIOR – O nosso pior QO teve
uma alteração em 2007, mas pequena, mas o nosso efetivo
realmente de 8.000, ele data de 92.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado, Coro-
nel. Passar a palavra agora para o Coronel Leal, para falar
também sobre a questão do Bombeiro Militar, como está o
efetivo. O senhor pode falar sobre o Bombeiro.

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – Primeiramente boa
tarde a todos. Excelentíssimo Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid, proponente desta Audiência, que eu acho de suma
importância; ao Excelentíssimo Senhor Deputado Hermínio
Coelho; Excelentíssima Senhora Vereadora Ada Dantas; ao
Excelentíssimo Senhor George Braga, Secretário, e a gente
está sempre junto aí, um batalhador; ao Excelentíssimo Se-
nhor Dr. Luiz Roberto de Mattos, Adjunto da SESDEC; a
Excelentíssima Senhora Sirlene Bastos, Secretária Adjunta da
SEJUS; ao Excelentíssimo Senhor Delegado Dr. Eliseu, que é o
Diretor Geral da Polícia Civil e ao meu irmão aqui, o Coronel
Carlos. Bom, falar da situação do Corpo de Bombeiros Militar.
O Corpo de Bombeiros Militar tem um efetivo hoje de um pou-
co mais de 600 homens. O nosso efetivo previsto em Lei, que
foi previsto na Lei 2.204, é de 1919, ou seja, hoje nós temos
um percentual de trinta e três vírgula alguma coisa por cento
do pessoal ativo trabalhando. Há uma deficiência, isso é notó-
rio. Nós entendemos as limitações legais, orçamentárias e fi-
nanceiras, mas o problema existe e acho que é por isso que
nós estamos aqui hoje para debatermos e, de repente, achar-
mos uma solução para que possamos, dentro das possibilida-
des, como falou meu amigo Tenente Coronel Carlos, achar
uma solução que venha amenizar a situação que nós temos
hoje com relação ao efetivo. Foi feito um estudo que nos foi
solicitado, desde 2014 foi feito um estudo, já foi encaminha-
do. Depois, esse estudo foi refeito e encaminhado novamen-
te, com as necessidades, apontando o levantamento, contan-
do com os remanescentes e até um possível concurso para
oficiais especialistas. Porque nós temos a área de engenharia
dentro do Corpo de Bombeiros e hoje nós só temos 01 enge-
nheiro que atende as demandas nessa área e é muito pouco
para atender todo o Estado de Rondônia. Isso foi enviado a
nossa Secretaria, também à SEPOG, isso já foi discutido na
MENP e estamos no aguardo de alguma solução e eu creio
que hoje, no debate, aqui nesta Audiência possa sair alguns
caminhos para que a gente possa amenizar essa situação e
prestar um serviço cada vez melhor à sociedade, que é a nos-
sa missão.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Obrigado, Coro-
nel. O ideal seria mil, quanto?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL - 1.919 é o previsto.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – O Bombeiro está
em quantas localidades hoje, Coronel?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – Nós estamos em 14
localidades.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – De 52, 14.

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – 52, 14 localidades.
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O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Diferente da Polí-
cia Militar que está em 52, mais, oitenta e quantas localidades,
a PM? Está em tudo, não é? 86, não é?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – Só fazendo uma res-
salva, nós estamos em 14 localidades, mas atendemos as
micros e macros regiões. Então, exemplo, quando o nosso
Quartel de Rolim de Moura, muito comum a gente ser aciona-
do naquela região ali por Santa Luzia, Alta Floresta e assim
sucessivamente. Então a gente atende, na verdade, os 52
municípios. Têm perdidos no mato, afogamentos, mas. Efeti-
vamente nós estamos em 14 Unidades com Quartel efetivo.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Coronel, só para a gente ficar a
par dos números aqui. O senhor falou que tem 600 efetivos
hoje no Bombeiro. É isso?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL - Tem 670 homens apro-
ximadamente.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Tem 670. O ideal seria o quê?  O
necessário, o ideal seria 1.900?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – 1.919 é o previsto em
Lei.

O SR. HERMINIO COELHO – Sim. Quantos têm aprovados re-
manescentes dos Bombeiros?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – Salvo engano são 150.

O SR. HERMÍNIO COELHO – 150. No caso a necessidade dos
150, isso não tem nem discussão?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL - Sim, os 150...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Não, a necessidade...

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – A necessidade ela exis-
te. Então, como eu falei aqui, a gente entende, isso já foi dis-
cutido, a questão legal, orçamentária e financeira, e acho que
é por isso que nós estamos debatendo aqui hoje porque a
nossa necessidade é premente, inclusive, como foi bem colo-
cado aqui a gente também tem desses 600 um número consi-
derável de pessoas que com uma possível mexida na Previ-
dência também deixarão os quadros. Nós estamos com 50 pro-
cessos em andamento já de reserva remunerada, de militares
que completaram o tempo. Então, essa nuance é muito pare-
cida com as da Polícia Militar, é muito parecida.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Quantos prontos
nós temos dos 600. Prontos?

O SR. LINDOVAL RODRIGUES LEAL – Eu não tenho esse nú-
mero aqui em mãos, mas as nossas baixas, o pessoal afasta-
do não é um número significativo, eu creio que a gente tenha
aí em torno desses 670, uns 630, 620 prontos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Certo.  Tranquilo.
Passar a palavra agora ao Diretor Geral da Polícia Civil, Dr.
Eliseu Muller.

O SR. ELISEU MULLER – Boa tarde a todos! Excelentíssimo
Deputado Jesuíno Boabaid, Exmº. Deputado Hermínio Coelho;

Exmª. Sra. Vereadora, Ada Dantas, meus cumprimentos.
Excelentíssimo, nosso, Secretário de Estado de Planejamento
e Orçamento, Dr. George Braga; Excelentíssima Sra. Sirlene
Bastos; Excelentíssimo meu colega Delegado, Secretário Ad-
junto Sr. Luiz Roberto; Excelentíssimo Tenente Coronel José
Carlos da Silva Júnior.

No que toca a Polícia Civil, Deputado, Deputados, eu vou
fazer uma pequena explanação para que Vossas Excelências
tenham ideia do que é a Polícia Civil, do que é que se compõe
a Polícia Civil hoje...

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Dr. Eliseu, se o
senhor quiser usar a Tribuna melhor ainda.

O SR. ELISEU MULLER – Então, eu vou para lá. Para que Vos-
sas Excelências tenham uma ideia a possibilidade legal hoje,
no contingente do efetivo da Polícia Civil o Estado poderia con-
tratar e ter nos seus quadros 6.080 servidores Policiais da Po-
lícia Judiciária, isso é o que a Lei nos permite. No ano de 2011,
no ano de 2011 o efetivo ativo da Polícia Civil estava em torno
de 2.221 servidores entre delegados, agentes, e na época nós
contávamos também como servidores da Polícia Civil, hoje os
que estão na POLITEC, hoje, esses servidores já não estão
mais na Polícia Civil, pertencem à Polícia Científica. Hoje, mar-
ço, abril de 2017 o efetivo ativo da Polícia Civil é 2.091, hoje
2.091, esse é o efetivo ativo da Polícia Civil. Na realidade, nós
tirando àqueles que foram para transposição, os que estão
aguardando em casa, cedidos, exonerados. Hoje, em abril de
2017 o efetivo real da Polícia Civil, Secretário George, esse
efetivo real da Polícia Civil é em 1.857 servidores. Só que nes-
sa conta não está contabilizado Deputados, aqueles que estão
de licença médica nós não contabilizamos nessa conta e não
contabilizamos também aqueles que estão aguardando em casa
a aposentadoria, somando-se tudo esses que fazem parte do
efetivo real, mas que não estão trabalhando, dá um total de
234 servidores; diminuindo do efetivo real, nós temos na ativi-
dade policial, atividade de investigação apenas 1.623 policiais.
Essa é a realidade da Polícia Civil hoje. É por isso Deputados,
que nós não temos delegados, eu estou fazendo aqui o papel
do advogado do diabo, ficando bem claro; eu sou um profissi-
onal da Segurança Pública, sou servidor do Estado de Rondônia
e a minha obrigação como técnico é exatamente a fornecer
elementos para que os nossos comandantes, como o Dr. George
Braga e outros que têm o poder de decisão, saibam, saibam o
que é realmente, o que está realmente passando a Polícia Ci-
vil. Hoje de manhã ouvindo o nosso Deputado Jesuíno, que a
Polícia Civil está acabando, sua fala Deputado não é só em
Rondônia não, é no país todo, que a Polícia Civil está se aca-
bando. 2011 até a data de hoje, Vossas Excelências percebe-
ram que eram 2.221, estamos apenas em 1.600 servidores.
Se não houver, se não houver por parte de quem tem o co-
mando e o poder de decisão, nós fizemos um prognóstico com
aqueles que estão prestes, em condições de se aposentarem,
se não houver um meio para que possamos chamar esses re-
manescentes, que vai dar uma minimizada, se nada aconte-
cer; certeza absoluta nós não teremos concurso público, pelo
menos até 2020. E se isso acontecer, quando chegar em 2020,
nós teremos 612 servidores que irão se aposentar. Tira dos
600 e pouco, nós vamos ficar em 2020 com 1.100 servidores
policiais civis, é essa a nossa realidade, nós temos, eu tenho a
minha responsabilidade como gestor da Polícia Civil de de-
monstrar ao meu chefe, ao meu Governador, as pessoas que
tem poder de decisão, demonstrar esta realidade, a realidade
é essa; algo tem que ser feito, algo tem que ser feito, algo tem
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que ser feito. Então, hoje nós não temos agentes de investiga-
ção na cidade de Nova Mutum; eu tenho lá 870 inquéritos De-
putado, eu não tenho um policial para investigar nada, eu não
tenho delegado, o delegado tem que mandar daqui de Porto
Velho para ir para lá. Eu não tenho delegado e agentes; agora
dia 28, dia 28 de março, o Governador vai inaugurar a UNISP
de Cujubim, a Polícia Civil não tem um servidor para botar lá
para trabalhar. Então, vejam que nós temos que ter grande
responsabilidade no sentido do trato com relação à Segurança
Pública aqui no Estado de Rondônia. São essas as minhas pa-
lavras, é isso que eu tinha que falar.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Registrar a pre-
sença do Procurador, representando a Casa Civil, o nosso Glauber
Gahyva, ele está representando a Casa Civil, bem como a Pro-
curadoria do Estado de Rondônia, o Dr. Glauber tem um traba-
lho participativo aqui nesta Casa e tem total nosso respeito
também. O Secretário Emerson, encontra-se com problema
de saúde, a justificativa dele, não pode estar participando des-
ta Audiência, inclusive me ligou algumas horas atrás explican-
do a situação todinha, que o Secretário George viria e que iria
fazer todas as questões quanto aos aprovados e que... Eu vou
passar a palavra para... A senhora quer falar? Da SEJUS, não
é? A SEJUS, quem é da SEJUS aqui? Tem algum aprovado da
SEJUS? Tem, a SEJUS, o Deputado Léo Moraes vai vir, chamou
uma Audiência para o dia 04, aí se a senhora quiser falar, fique
à vontade também aqui. Vai ter uma Audiência para discutir o
tema da SEJUS, dos Socioeducadores e dos..., eu acho que é
dos Socioeducadores, não é isso? Tem uma audiência para o
dia 04, não é? E aí se a senhora quiser falar, se antecipar, pode
ficar tranquilo então? Até para depois em respeito à senhora
retornar aqui e falar uma coisa, está bom? Mas a senhora sin-
ta-se à vontade. Eu quero passar a palavra agora para o Sub-
secretário de Segurança Pública, o Adjunto, desculpa para po-
der falar quanto à questão do que a SESDEC está fazendo para
as ações da SESDEC, quanto aos aprovados.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – En-
quanto caminha Sua Excelência senhor Secretário Dr. Luiz
Mattos, para fazer uso da palavra, registrar a presença do Alan
Kardec, Presidente da Associação Comunitária de Amigos do
Bairro Flamboyant – ASCAFLAM.

O SR. LUIZ MATTOS – Boa tarde, Deputado Jesuíno Boabaid,
obrigado pela oportunidade que nos concede na tarde de hoje
de falarmos sobre Segurança Pública. Excelentíssimo senhor,
Deputado Hermínio Coelho, boa tarde; Excelentíssima Senhora
Vereadora Ada Dantas, meus cumprimentos; Excelentíssimo
senhor George Braga, Secretário de Estado da SEPOG;
Excelentíssima senhora Sirlene Bastos, Secretária Adjunta da
SEJUS, meus cumprimentos; Coronel Leal, meus cumprimen-
tos; Dr. Eliseu, meu colega; Tenente Coronel José Carlos. Se-
nhoras e senhores boa tarde. Os dados que foram apresenta-
dos pelos antecessores representando o Corpo de Bombeiro
Militar, a Polícia Militar e a Polícia Civil, eles estão corretos é
exatamente essa a realidade que estamos vivenciados hoje na
segurança pública. Já no final de 2016, iniciamos tratativas in-
tensas com a MENP, voltado para a possível contratação de
turmas remanescentes de concursos e ainda a realização de
novas contratações. Contudo demanda também esse estudo
de impacto financeiro e no momento ainda não temos uma
solução definitiva de quantidade de pessoas que podem ser
chamadas e quando esse chamamento acontecerá. Estamos
aguardando uma resposta dos responsáveis pela MENP, para

esse chamamento. A Secretaria já fez o papel dela que foi de
projeção, cálculos e apresentação da necessidade, contudo
sabemos que embora tenhamos necessidade há também um
aspecto financeiro, mas sobre esse aspecto quem tem propri-
edade para falar é o Secretário George Braga, que vai se ma-
nifestar na sequência. Estamos preocupados com a situação
de efetivos, sabemos que a segurança pública não se faz so-
mente com pessoas, mas o movimentador principal é o ser
humano, podemos melhorar sim com o que temos e estamos
buscando isso com tecnologias, com melhoras de instalações,
com viaturas, com sistemas, mas tudo isso não vai funcionar
se não tiver o ser humano. Então, desejamos e queremos que
aconteça esse novo chamamento, mas dependemos aí de uma
resposta final que está fora do alcance da Secretaria de Se-
gurança. A todos os senhores, muito obrigado que Deus aben-
çoe, até mais.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Com a palavra
agora a Vereadora Ada Dantas, Presidente da Associação da
ASSFAPOM, em exercício.

A SRA. ADA DANTAS – Pode deixar que eu vou ter bastante
cuidado ao falar sobre as nossas necessidades senhor Depu-
tado. Quero cumprimentar o Excelentíssimo Senhor Deputado
Jesuíno Boabaid, Deputado Hermínio Coelho, senhor George
Braga, o dono dos cofres, Senhor Coronel Leal, Coronel Carlos,
Eliseu Muller, muito obrigada pela sua fala e todos os outros
presentes em nome do Fábio, eu quero cumprimentar todos
os aprovados aqui presentes. Bom pessoal, falar do efetivo é
falar da precariedade que vive hoje os nossos policiais milita-
res no que diz respeito às escalas de serviços. Estou falando
hoje como Presidente da ASSFAPOM – Associação dos Praças
e Familiares da Polícia e Bombeiro Militar do Estado de
Rondônia. Latente é gritante a necessidade de contratação de
aprovados da Polícia Militar, de Bombeiros Militares também,
até porque o efetivo a gente pode perceber aqui essa Lei 509
é de 1993, o efetivo 8.638 ele já está ultrapassado, a lei é de
93. Nós precisaríamos de uma outra atualização para chegar-
mos ao número exato, que eu acredito que hoje seriam 13 mil
a necessidade. Por que se nós formos contabilizar o efetivo
que nós de 5.090, e aqueles que realmente executam o traba-
lho, como o Coronel Carlos, mesmo, colocou aqui de cerca de
3.000 policiais militares. Então seria um policial militar para
cada três mil cidadãos? Realmente é gritante essa necessida-
de, policiais militares estão sim trabalhando em escalas arro-
chadas, em plantões, guarnições tipo A, 02 policiais militares
para poder tirar um plantão aí no interior do Estado. Colina
Verde o pessoal está assistindo lá agora, muitas vezes fica um
policial militar na base. É totalmente vulnerável ele está com
um armamento, e aí como é que fica a situação? Não tem
segurança nem para ele próprio, que dirá para a comunidade
e quando chama ele tem que trancar a porta, por que senão,
ele não tem como combater a criminalidade nesse sentido.
São casos que nós temos que destacar, são casão que nós
temos que comentar, nós temos a obrigação disso. A gente
não quer mais saber de impacto financeiro, nós não quere-
mos mais saber disso, nós não queremos mais saber dos es-
tudos que estão sendo feitos, nós queremos saber que a po-
pulação precisa ser atendida! Porto Velho vive um caos no que
diz respeito a apuração dos crimes senhor Eliseu. Eu recebi
um caso, eu sou Presidente da Comissão de Defesa da Mu-
lher, lá na Câmara Municipal, recebi um caso de uma surda de
13 anos que havia sido violentada sexualmente pelo padrasto
e ele estava solto porque não tinha agente para investigar a
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situação. Imaginem só, o DPCA sem agente? A que ponto nós
chegamos? É uma necessidade gritante e tudo isso leva a um
prejuízo muito maior. Nós temos uma Previdência aqui própria
que é o IPERON, e que necessita de contratação para poder
ter sua sustentabilidade, não é isso Coronel? Policiais Militares
da ativa sustentam os policiais militares que estão na inativi-
dade. Então aquele policial militar que foi para a reserva, ele
só pode ser substituído por um policial da ativa para poder ter
o seu sustento lá na reserva. Então a gente está falando de
algo necessidade até alimentar, até de caráter alimentar. En-
tão eu estou aqui hoje para poder pedir, agradecer ao Governo
do Estado pela valorização que ele vem dando sim aos profis-
sionais, ao Emerson Castro, Chefe da Casa Civil, representado
aqui hoje pelo Dr. Glauber, vem valorizando, promovendo os
nossos policiais militares, mas nós precisamos de efetivo, nós
precisamos de efetivo no Bombeiro também, precisamos de
engenheiro lá no Bombeiro, precisamos de mais seis oficiais
também. Muitas vezes as pessoas estão dentro de casa e tem
uma cobra, o bombeiro demora para chegar, não tem como.
Alguém sofre algo acidente, cai no poço, não tem efetivo. As
escalas principalmente, os bombeiros cumprindo escalas lá de
24 horas. Então é isso, agradeço a presença de todos vocês,
queria falar também sobre a questão da Delegacia da Mulher
que eu quase ia esquecendo. Delegacia da Mulher, pelo amor
de Deus vamos contratar delegados gente. Senhor George
Braga vamos olhar pelas nossas mulheres de Porto Velho que
não tem mais a quem se socorrer. Final de semana, sábado,
domingo, feriado, dia santo apanham dos seus companheiros
não tem para onde ir, não tem socorro, não tem uma delega-
cia especializada no momento certo para o atendimento por-
que a Delegacia abre em horário comercial, não é esse mo-
mento que está tendo crime, muito difícil, a incidência é muito
menor no horário comercial, esse horário o homem está tra-
balhando. O horário que ele chega em casa para bater na
mulher é a noite, então nós precisamos de delegado é a noite
na Delegacia da Mulher. Eu fui atrás de saber quantos delega-
dos a mais precisaria para ser contratado para poder essa
delegacia funcionar 24 horas, eu fiquei sabendo que são mais
seis, e estão pretendendo contratar menos que 20 ou algo
assim, que eu acredito sim que não vai ter como suprir essa
necessidade. Eu estou aqui falando em nome das mulheres
gente, em nome das mulheres de Porto Velho e eu tenho cer-
teza absoluta que se isso acontece aqui em Porto Velho, que é
a capital, imagine no interior? Sem condições nenhuma, la-
mento, lamento profundamente pelas mulheres do interior o
sofrimento que vem passando. Está bom, era a minha fala.
Muito obrigada a todos, e uma boa tarde.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Eu vou passar para
o homem que todos querem ouvir hoje, é o Secretário George
Braga e senhor tem o tempo necessário para se manifestar.

O SR. GEORGE BRAGA – Boa tarde. Obrigado Sr. Deputado
Jesuíno Boabaid, mais uma vez aqui na Casa de leis onde nas-
cemos, Deputado Hermínio Coelho; Senhora Vereadora Ada
Dantas; Dr. Luiz Roberto, Secretário Adjunto da SESDEC; Se-
cretário e colega de Estado Sirlene da SEJUS; Coronel
Lindovaldo representando o Comando de Bombeiros; Delega-
do de Polícia Dr. Eliseu Muller; Diretor Geral e o Tenente Coro-
nel José Carlos da Silva Júnior do Comando Geral da PM. Se-
nhores candidatos, colegas de trabalho, eu fico pensando aqui
porque o Estado não chamaria os senhores se assim pudesse.
A gente vê e olha o que estava acontecendo em outros Esta-
dos, cerca de 17 Estados estão quebrados, é só assistir à tele-

visão, o que quebra o Estado? O Estado quebra de três for-
mas, segundo o planejamento do Brasil, Tesouro Nacional e
Banco Central, quebra primeiro folha de pagamento, se que-
brar quebra com a folha de pagamento, segunda coisa que
quebra Previdência, terceira coisa que quebra o estado,
endividamento público. Agora eu vou falar uma coisa, como é
que você tem uma SESDEC, uma Secretaria de Segurança
Pública que o Dr. Eliseu acabou de falar aqui que tem um orça-
mento que 96% é folha, isso equivale igual em casa, gente,
não adianta inventar história, isso aqui é igual em casa, você
ganhar mil reais e pagar novecentos e sessenta e seis reais
para quem trabalha para você. Você vai pagar luz, água, comi-
da, remédio, carro, gasolina, filho, com quê? É impossível so-
breviver com 96% de orçamento da SESDEC com folha de pa-
gamento. Eu estava fazendo uma pesquisa aqui rapidinho, qual
é a população do Estado de São Paulo? 45 milhões de habitan-
tes, quantos PM tem, qual é a Polícia Civil que tem lá? Cerca,
deputado, de cem mil policiais, é o terceiro maior contingente
da América Latina é São Paulo. Se você fizer uma proporção
de São Paulo para Porto Velho com um milhão e setecentos
nós estamos sim com contingente na média. Tem uma outra
coisa, preciso falar gente, preciso mesmo, e ao final eu tenho
uma proposição, mas eu preciso falar mesmo.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Vamos ouvir, res-
peitar a fala.

O SR. GEORGE BRAGA – Obrigado deputado. 96% do orça-
mento da SESDEC é folha de pagamento, nós temos como
furar a bolha, mas isso aí é gestão, é gestão, aponto para eles
e aponto para mim três dedos para mim de volta, que faço
parte do Estado, como é que fura essa bolha? Fura bolha com
ciência e tecnologia, fura bolha com prevenção, fura bolha
chamando os servidores que estão em outros Poderes, em
outras Secretarias para dentro da atividade fim, fura bolha
quando você tira quem era policial que está na atividade fim
batendo carimbo, atendendo telefone e coloca estagiários ou
faz um concurso nível médio e coloca um valor menor porque
quem está na atividade fim tem que ir para a ponta, aí você
fura a bolha. Ciência, tecnologia, informação, prevenção, es-
tratégia, inteligência na polícia fura a bolha, aí dá para cha-
mar. Tem uma outra coisa, qual é a nossa folha de pagamento
hoje? R$ 256 milhões de Reais. Nós estamos com 43% da LRF,
a 0.14 de invadir o segundo teto, a segunda limitação que é
44.10. Terceiro, nós tivemos agora em abril um aumento, au-
mento da PM, da Policia Militar um acordo feito lá atrás, vai
entrar na folha, esses 43% está sem o aumento desse mês da
folha, teve os aumentos, tem a promoção, tem as patentes
que sobem, chama-se crescimento vegetativo da folha, você
não dá nada e a folha vai assim, vai subindo, você não dá
nadinha, mas vai tendo patente, vai tendo promoção, vai ten-
do as promoções horizontal e vertical, classe padrão vai em-
bora. Então a ONU diz que nós temos que ter 340 policiais, um
policial para cada 340 habitantes, Rondônia é o 5º melhor em
contingente no Brasil. Nós temos 5.096 policiais da PM, temos
2.091 Policiais Civis, 670 Bombeiros, dá 7.800 policiais. Tem
uma outra coisa, não há como melhorar tudo, isso foi feito,
conversado lá atrás há uns 03 ou 04 anos, não tem como me-
lhorar salário como a gente está fazendo há 04 anos com a
Polícia Civil, deputado, melhorar salário e aumentar o contin-
gente, a gente tem que furar a bolha e tem jeito de furar, tem
que ter coragem para enfrentar, tem que ter coragem para vir
aqui falar, tem que ter coragem para exonerar um colega, tem
que ter coragem para falar isso para a população, para a im-
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prensa, para tudo, tem que ter coragem de enfrentar, porque
senão a gente vai ficar na mesmice, vai vir aqui mais umas dez
Audiências Pública dessas e não se resolve, porque tem que
pensar o modelo e enfrentar esse negócio. A gestão, na ges-
tão ainda; vamos fazer uma força tarefa e botar prazo para as
secretarias aposentar quem precisa, para migrar, sair da folha
do Estado e migrar para o Iperon. Vamos requerer quem está
fora? Vamos fazer inteligência, tecnologia e prevenção, vamos
fazer os estagiários para tirar centenas de servidores que es-
tão na atividade-meio e colocar na atividade-fim, lá batendo
cadeião, a chave lá, que nem na SEJUS? Então são algumas
coisas para a gente pensar. E quero já encerrando aqui para
não delongar, falar algumas coisas. Nós fomos já por diversas
vezes na Justiça por conta desses concursos aqui, e a última
vez ficou, tem 04 ações civis públicas rodando, e eu sou cha-
mado junto com a PGE para responder pelo Estado, o que ficou
acertado? Aí eu falo aqui ao Deputado Jesuíno, que representa
o povo aqui, a Vereadora Ada e ao Deputado Hermínio. Tem
um prazo judicial feito na 2ª Vara de Fazenda Pública em dois
processos com o Dr. Idenir, com o Juiz Idenir, que o Estado; é
na segunda quinzena de junho para dizer: ‘escuta, nós vamos
chamar quantos? Vamos chamar nenhum, vamos chamar 50,
10, 1000’? Não sei, hoje, foi parada a folha, está há 24 horas,
a folha do Estado está parada para rodar um cálculo de RGA,
RGA - Revisão Geral Anual. Nós vamos dar qual percentual, em
quantas vezes, quanto custa isso, quais são os encargos soci-
ais? Não é brincadeira não gente, eu vou falar uma coisa Depu-
tado, se o Estado, se o Executivo quebrar, não fica ninguém,
não sobra nada, não tem judiciário, foi o que aconteceu lá no
Espírito Santo, a PM entrou em greve, e em 05 dias mataram
200 pessoas, 200 pessoas morreram, é o caos, não tem. O
dono da mercearia fecha; o dono do boteco fecha; o dono do
mercado fecha; a população se aquartela; a polícia não vai
para a rua; os bandidos matam. Se o executivo quebrar, o juiz
vai dar sentença para quem cumprir? Que não tem ninguém na
rua; está todo mundo com medo. Então, o que eu quero falar
para vocês são dois sentimentos: responsabilidade com o Es-
tado de Rondônia, legalidade das ações que a gente vai tomar,
não adianta chamar, fazer o chamamento. Será que eu não
queria chegar aqui ou o Governador Confúcio e dizer assim:
‘olha vamos chamar todo mundo, para ele politicamente é
maravilhoso, mas eu posso, eu posso, ele, o Estado pode, é
legal? Ele vai ser interpelado pelo Tribunal de Contas como foi
há dois anos? A gente tem que fazer a coisa com responsabili-
dade ou a gente quebra igual a esses 17 Estados estão que-
brados. Vocês não sabem, mas qualquer um que sentar na-
quela cadeira ali, vai fazer a mesma coisa que estou fazendo
aqui, a mesma, ou então comete um ato ímprobo, um ato de
improbidade vai responder. Eu respondo Deputado, há 22 pro-
cessos, não é fácil sentar aí não, tentando fazer esse negócio e
tremendo, isso tem um preço para segurar o Estado no azul,
tem um preço e é muito duro. Falar aqui, o RGA; pois não,
estamos calculando o Revisão Geral Anual, tivemos que parar
a folha para fazer isso aí, eu já tive várias vezes fazendo con-
curso e sei o que é ficar esperando, sei mesmo, estava casado
com menino pequeno e desempregado, mas fui fazer outro
concurso e outro concurso, fui vender arroz, fui me virar, por-
que não tem jeito, mas a gente passa algum tempo da vida
para fazer isso. Então, hoje, nós estamos calculando os cená-
rios, quanto é que dá esses 05% de efeito cascata na folha de
256 milhões? Você prevê e já faz previsão em cenários, são mil
servidores, porque a proposta e o pedido da SESDEC, é de mil,
dá 73 milhões, aí você baixa para 600, dá 45 milhões, e você
vai baixando, porque é só Segurança, porque tem a Educação,

que são 25 mil professores, e tem mais 9 mil da SESAU. Então
você vai sentar ali, você tem que pensar num todo, ou você
quebra o Estado. Então é disso, eu venho aqui mais é desaba-
far, falar o que o Estado está passando, o que a gente precisa
fazer e da responsabilidade que a gente tem que ter e a lega-
lidade. Então, Deputado, tem um prazo judicial de 04 proces-
sos para a segunda quinzena de junho, esse é o prazo fatal
para que o Estado dizer: ‘nós vamos chamar nas ações civis
pública, se o Dr. Shalimar entrou, nós vamos chamar, não va-
mos chamar, não podemos e aí o juiz dá a sentença. É isso aí
eu queria falar para vocês. Muito obrigado.

O SR. JESUINO BOABAID (Presidente) – Bem, George, em
respeito ao Estado, por isso que eu ver detalhadamente, cha-
me os aprovados também, como eu sou muito direto. É muito
desgastante você criar uma expectativa para essas pessoas.
Eu falei para alguns grupos que iria chamar para falar “sim ou
não”. O que querem saber aqui, não vão chamar, se vão cha-
mar. E junho, se for levar nessa sua ótica, em junho já aca-
bou, expirou o prazo da Polícia Civil, do concurso da Polícia
Civil. Vocês já podem sair daqui e ir embora que não tem mais
como chamar ninguém para o concurso da Polícia Civil, até
porque já houve a situação de... Não é isso? Sim ou não? Já
vai ocorrer a questão do prazo expirar, da Polícia Civil. Quanto
da Polícia Militar, do DETRAN também, de outros concursos,
lógico que nós sabemos que o Estado tem que fazer essa
matemática. É por isso que o Brancalhão é o teu matemático,
é o homem que tem a matemática do Estado, não só ele, o
Pimentel, que você tem todas as informações aí, na questão
das finanças, que não é bem assim, a gente dá dez reais, mas
dez reais, que é no quantitativo... Me explicaram um dia, tem
muita coisa envolvendo a situação orçamentária do Estado,
mas o Emerson, conversei com o Secretário da Casa Civil,
conversei com você, existia aquela discussão, inclusive tem
um estudo aqui feito pelo Dr. Júlio Ugalde, é que em finalizan-
do a questão do..., finalizando a questão de fevereiro, o
Brancalhão ia fazer os cálculos. Fez os cálculos, o Dr. Júlio
Ugalde fez um estudo que contrapôs, fez toda matemática, de
quantos foram transpostos, fez tudo, trabalhou muito bem
nessa matemática. E, agora, para minha surpresa, que você
traz aqui, e aí, Deputado Hermínio, me... Essa informação é a
pior de todas, que se for para a Justiça, lógico que o Judiciário
vai ter que falar o seguinte: eu não posso intervir na decisão
do Executivo, até por que existe uma vedação e a separação
dos Poderes. Levar para a Justiça essa discussão, o Dr. Shalimar
levou, mas ele tem ciência que isso é interferir de forma dire-
ta no Executivo. O que nós estamos buscando, e a fala do
Governador, na mensagem inicial dos trabalhos desta Casa,
foi o seguinte, George, ele veio aqui, mandou mensagem que
ele não veio por algum problema, mas o Vice-Governador, a
fala dele, “a prioridade do Estado, no ano de 2018, até o final
da minha gestão é segurança pública”. Então, a mensagem
dele, infelizmente eu não vou seguir porque infelizmente ele
sonhou em fazer segurança pública, mas não vai ter como
entrar com segurança pública. E agora, como Presidente da
Comissão de Segurança Pública, como cidadão rondoniense,
como Deputado Estadual eu vou sim, de certa forma, brigar
de todos os aspectos, em querer discutir isso, porque o que
está se debatendo, não é nem discutir, é efetivar essa ação.
Efetivar, George, eu acho que essa reunião que você está fa-
zendo essa avaliação, fechou a folha, parou a folha para fazer
essa RGA. A média, que foi me falado, informado, é de 5%.
Mas isso é só para... Vai fazer uma expectativa de como vai
ser o impacto, não é isso? - De 5%. Mas não tem nada ainda,
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nem efetivado, que a LDO que nós aprovamos é a LOA do ano
passado, ficou aprovado 2%. Não sei como é que você está
chegando a esses 5% aí. O que foi aprovado foi 2% que o
Estado tinha como alcançar, salvo engano, esse orçamento.
Agora, transposição, como você falou, os 500 que foram apro-
vados recentemente, dos voluntários, o próprio Coronel Carlos
já me explicou aqui, 3.850 são militares prontos. Isso quer
dizer o que? Que o restante está na condição de quê? Está na
condição, na maioria, de LTS, está em grupo, o que é grupo?
O militar que tem uma enfermidade que não pode exercer a
atividade fim. Vão chamar 500, mas vocês vão ver que não vai
ter condições de desenvolver o aumento efetivo na rua. Pode
botar o sistema de vigilância... Hoje, sabe qual é a moda?
Igual eu vi ontem, a barbaridade, dois vagabundos, pilantras,
matando duas meninas de forma covarde, “eu sou do PCC”,
que diabo de PCC, isso já virou moda, câmera ou vídeo não
assusta mais ninguém não, Deputado Hermínio. Esse sistema
nosso é falho. Como se diz, é... O que nós estamos debatendo
aqui é algo que para mim é... Eu não vou nem... Mas eu fiquei
agora assustado com a sua fala, eu fiquei preocupado com
todos aqui e o que eu estou fazendo para vocês, tenham cer-
teza, é apenas trazer informação, se vai chamar ou não vai
chamar, isso que eu quero que deixe claro aqui. Chega de
ficar, a gente colocando ideias que vai chamar, não vai chamar
e as pessoas hoje têm o mal do século que é esse tal de
WhatsApp, que eu já estou agoniado com isso também. Chega
me dar agonia, é toda hora um comentário tendencioso, é
alguém falando, criticando, ofendendo, isso aí prejudica. O
Governador sendo toda hora interpelado, aí vai para... Hoje
não tem mais... E as pessoas não veem isso, que às vezes
incomoda e prejudica até uma ação. Às vezes é bom, mas às
vezes é ruim a situação do WhatsApp. Uma notícia falsa, ‘vai
ser chamado 500’, aí todo mundo ‘eh!’; é 400,; não, é 800, e
fica naquela agonia. Então, essa vinda sua aqui era para a
gente debater porque tinha uma previsão de uma reunião da
MENP que seria chancelado o quantitativo, qual era o quantita-
tivo que tem nesse estudo? E aí eu quero até falar: Agente de
Polícia 40, Datiloscopista 05, Escrivãs de Polícia 30, Delegado
de Polícia 22, Técnico em Necropsia 06, Perito Criminal 10,
Agente Criminalista 02, Técnico em Laboratório 05. Total de
120. PM 400 Soldados, do Corpo de Bombeiros 90, oficial 05.
Total 615. O que é que ocorreu dentro dessas discussões são
novos concursos públicos para: Médico Legista, Psiquiatra Le-
gal, Odontólogo Legal, Oficial do BM 03. Então, foi isso que
criou um impacto que ora foi apresentado e a MENP no caso, o
próprio “Brancalhão” e você falou: “não. Eu não vou... refaz
esses cálculos que isso aqui está muito alto”. Foi aqui chegou a
R$ 8.000.000,00. Total geral de R$ 3.000.000,00; total geral
R$ 7.000.000,00.

Dr. Júlio, quanto que dá isso aí por gentileza, o senhor
poderia falar? Deixa só o Júlio terminar aqui, vou passar de-
pois a palavra ao Deputado Hermínio, meu companheiro, para
falar aqui.

O SR. JÚLIO UGALDE – Boa tarde a todos! Então Deputado,
esse estudo que foi feito pela SESDEC, um dos cenários apre-
sentados para a Secretaria de Planejamento, para a MENP, ela
prevê esse estudo que o senhor tem aí, eu imagino que seja o
de R$ 35.000.000,00 ano, todo esse cenário de concurso pú-
blico, mas não estão contabilizados os auxílios, por exemplo, o
auxílio saúde, o auxílio transporte. Então vai ficar em torno de
R$ 40.000.000,00.

O SR. JESUÍNO BOABADI (Presidente) – Anualmente?

O SR. JÚLIO UGALDE – Arredondando.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Certo.

O SR. JÚLIO UGALDE - Esse estudo, esse cenário que é um
dos cenários que a Secretaria de Segurança apresentou.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Anualmente?

O SR. JÚLIO UGALDE – Isso. Esse é o custo anual.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Mas isso aí, a nos-
sa folha está crescendo Júlio, você sabe disso. A nossa folha, a
nossa arrecadação vai aumentar, tem muitas situações.

Deputado Hermínio, Vossa Excelência pode usar a fala.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Boa tarde Presidente Jesuíno.
Cumprimentar a Vereadora Ada; cumprimentar aqui os nos-
sos representantes da Polícia Militar, dos Bombeiros, da Polícia
Civil, a companheira que está representando aqui a SEJUS;
cumprimentar aqui o nosso Secretário de Estado George Braga.
Primeiro parabenizar aqui os nossos representantes aqui da
Polícia Militar, dos Bombeiros e Civil pela sinceridade, eu gosto
muito disso, a gente tem que ser verdadeiro, e também do
George. George você tem muita coragem George, tem muita
coragem, eu não tenho. Os caras falam que eu sou corajoso.
Eu não tenho a coragem que você tem de defender um Gover-
no que com certeza... Eu fico, eu fico aqui olhando doutor, eu
queria, eu fiquei aqui analisando, eu fiz algumas anotações
aqui que eu não sou, longe de ser matemático, eu mal sei
somar 2 e 2 que é 4, mas, dá para a gente entender muito
bem. Foi colocado aqui pelo nosso representante da Polícia
Militar que a defasagem hoje no efetivo da Polícia Militar é no
mínimo de 3.500 e nós não estamos pedindo 3.500 nós estamos
pedindo que chamem os 800 e poucos que tem aprovados. A
nossa Polícia Civil, o nosso representante aqui da nossa Polícia
Civil, o nosso Dr. Eliseu, ele falou o seguinte: por Lei o Estado
poderia ter até 6.080 servidores da área da Polícia Civil e que
o Estado só tem 2.100 mais ou menos, dois e pouquinho e que
efetivamente tem 1.800 e pouco e que pega no batente mes-
mo 1.623 e que daqui um ano e pouco vai ter só 1.000. E no
caso, o que é, ele não falou aqui não, mas eu perguntei lá para
ele: qual seria a necessidade urgente da Polícia Civil? Ele dis-
se: Deputado Hermínio, se chamassem os 270 que têm apro-
vados no último concurso já ajudava muito. O que é que nós
estamos pedindo? A defasagem pelas contas do nosso Dr. Eliseu,
da Polícia Civil é mais ou menos de 3.000, 3.000 e pouco, nós
estamos pedindo 270. Os Bombeiros 1.919 seria o necessário,
o ideal, tem 600 e pouco, tem 150 aprovados, no caso 150. Do
DETRAN eu vi alguns companheiros, é pouquinho, não chama-
ram nem os que foram, não chamaram ninguém ainda do
DETRAN parece que tem caso que são duas pessoas, como é
que chama, aprovado? E não chamou ninguém do DETRAN.
Mas, eu queria dizer aqui o seguinte, eu vou, o que eu vou
falar aqui atende todos vocês, porque quando eu ver. A gente
sabe das dificuldades que existe, a gente sabe que a dificulda-
de, é lógico, que existe em todo canto, a gente até compreen-
de as dificuldades, agora, o que eu não compreendo, o que eu
não compreendo, sabe o que é? É por exemplo, eu fiz as con-
tas, 800 PMs, 800 e poucos PMs, 850 PMs, 150 bombeiros, 270
civis; dá 1.270 trabalhadores, 1.270 trabalhadores que o Esta-
do, que há discussão da necessidade ninguém se discute, isso
aqui é o mínimo que tem que ser chamado urgente para dar
pelo menos uma conta razoável de atender à população. O Dr.
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Eliseu também citou aqui um distrito de Porto Velho, que não
tem um policial civil, não tem ninguém lá da Polícia Civil. Como
tem vários municípios deste Estado que não tem Dr. Eliseu,
policial civil, um perito, se precisar de um perito em Itapuã,
tem que vir buscar aqui em Porto Velho. E daqui a pouco, vai
chegar um dia, da forma que esses nossos governantes tem
governado esse País, este Estado e as nossas cidades, vai che-
gar um dia meu amigo, que nós vamos, para nós acharmos um
policial para fazer um remédio a gente não vai achar, se preci-
sar fazer um chá de um policial para curar alguém, nós não
vamos achar um policial neste Estado. Agora, o que me im-
pressiona mais ainda, aí é onde eu discordo de você meu com-
panheiro e eu sei que você tinha vontade de falar isso aqui;
mas você não pode falar, eu sei que você não pode. Por exem-
plo, nós temos 6.000 cargos comissionados neste Estado, na
CAERD, eu vou citar aqui um exemplo, um exemplo claro, um
exemplo claro da falta de vontade política. A CAERD há pouco
tempo, chegou um projeto aqui nesta Casa e foi aprovado,
criando 93 cargos comissionados na CAERD, todos de salários
altos, de sete a vinte e cinco mil; eu estou citando o exemplo
da CAERD e esses 93 funcionários George, você sabe disso,
você sabe disso, esses 93 funcionários comissionados que foi
aprovado e que a CAERD contratou, não atende as necessida-
des da CAERD. A CAERD, por exemplo, precisa de profissionais
lá para trabalhar em pesquisas e algumas coisas da CAERD
que não tem. Foram contratados, esses 93 cargos foram cria-
dos para atender politicagem, para atender cabos eleitorais,
foi para encaixar alguém, não foi para produzir para o Estado.
Agora, eu sei que dos 6.000 e poucos cargos comissionados
Deputado Jesuíno, Vossa Excelência sabe, nós aqui sabemos,
tem muitos que são necessários e importantes para o Estado,
mas a maioria deles não. E eu coloco uma conta bem simples
aqui Dr. Eliseu, são 1.250 trabalhadores que nós queremos que
chamem; 1.270 vamos mandar, vamos mandar 1.270
comissionados agora e ver quanto esses 1.270 comissionados
custa e ver se não dá para chamar esses trabalhadores; e se
1.270 comissionado não dá, manda dois embora, nós temos
6.000 para comissionados, nós não precisamos de 6, fica com
4 comissionados. Agora, não dar para nós ficarmos com esses
milhares de cargos comissionados aí e deixar a nossa popula-
ção sem um mínimo de atendimento da Segurança Pública,
não dá; porque dizer, dizer nosso Secretário George para po-
pulação está mais ou menos, pelo menos mais ou menos aten-
dida na questão da Segurança Pública, não é verdade. A popu-
lação desse Estado, a população desse Estado. Eu não, o que
eu tenho no Estado, a Assembleia aqui tem... Eu tenho um
policial que anda comigo todo dia. Mas, o povo que não tem
que são 99,9% do povo desse Estado só tem Deus por eles;
porque não tem, é lógico que nós temos a nossa tropa reduzi-
da fazendo até o impossível. Mas, não dar conta meu amigo, a
criminalidade aumenta a cada dia, a safadeza aumenta a cada
dia e vai aumentar mais, porque o país da forma que está
andando Ada é natural, a coisa ainda está é boa, vai ficar pior,
vocês podem ter certeza que vai ficar pior. Porque emprego
não existe mais, nossos meninos estão aí, 17, 18 anos, 20 anos,
os trabalhadores que estudaram, que trabalharam, passaram
no último concurso estão aí lutando para ser chamado, imagi-
ne o restante de milhares e milhares de trabalhadores que
temos nesse Estado, nesse país aí atrás de emprego. A ten-
dência natural é que da forma, a falta de amor, de respeito que
existe hoje na humanidade, a tendência natural é aumentar. E
o Governo não tem feito, não tem agido e nem tem feito o
papel dele, nem na questão de ter gente para combater a
criminalidade, muito menos na questão preventiva. Qual é a

política desse Estado para fazer alguma coisa para os nossos
jovens não se envolver com o crime? Qual é a política que o
Estado tem para os nossos jovens na periferia, com educa-
ção, com lazer, com esporte, com cultura ou com uma coisa
parecida, não tem nenhuma, por isso que eu falo, vai amentar
mais. Vai à zona sul, na zona leste de Porto Velho em qual-
quer região de Porto Velho ou em outra cidade do Estado e
pergunta ao povo... O povo lá meu amigo, se tem um
comerciozinho está com grade na frente, com medo do vaga-
bundo chegar lá e tomar as coisinhas que ele tem, o medo de
ser assassinado é flagrante, é como eu falei, as pessoas, por-
que infelizmente... Quero parabenizar o quadro que nós te-
mos reduzido da polícia que faz até demais; além disso, dos
comissionados, além disso, dos comissionados George Braga,
que ninguém tem coragem de falar isso aqui, quando eu falo
isso parece que o mundo desaba sobre a gente; são os Pode-
res cara, esta Casa aqui, esta Casa aqui ela custa duzentos e
vinte, duzentos e trinta milhões por ano para o Estado, esses
duzentos e trinta milhões dessa Casa, eu estou colocando como
exemplo a Assembleia, como são todas as Assembleias do
Brasil, a maioria das Câmaras, com são os Executivos, como é
o Judiciário. Esta Casa, custa duzentos e trinta milhões, e es-
ses duzentos e trinta milhões Dr. Eliseu, não pode ser gasto
um centavo com segurança pública para o povo, não pode ser
gasto um centavo com a saúde do povo, não pode ser gasto
um centavo com a educação do povo, não pode ser gasto um
centavo para produzir um caroço de feijão, não pode, é exclu-
sivo para atender o Legislativo aqui, assessores, papeladas,
processos é isso. É lógico que o nosso parlamento é muito
importante, mas ele na situação que está hoje Doutor, se nós
não discutirmos o peso do Estado, e principalmente desses
poderes que não tem obrigação social, não tem jeito Doutor
Eliseu, porque no Brasil, nós temos vários problemas, nós te-
mos a incompetência onde se faz, o desperdício é grande de-
mais, a roubalheira grande demais e os privilégios são gran-
des demais. E até agora, eu estou vendo no Brasil, no Con-
gresso Nacional, vejo nos Estados tudinho, toda hora estão
discutindo, mas estão discutindo para ferrar mais ainda o povo,
ninguém fala para discutir um centavo para tirar, para dimi-
nuir o orçamento desse poder, o orçamento do Tribunal de
Contas, o orçamento do Ministério Público, o orçamento do
Tribunal de Justiça. O Tribunal de Justiça, custa seiscentos
milhões ano para o Estado, o Ministério Público, custa duzen-
tos e cinquenta milhões, Tribunal de Contas, custa duzentos
milhões são todos importantes. Mas já pensou, nós estamos
gastando muito mais com os órgãos que estão lá para pren-
der e julgar o criminoso de que com política pública, com po-
lítica social de educação, de saúde, de segurança, como é que
esse trem pode dar certo? Isso não dar certo. Aí as pessoas
ficam todas admiradas por que tem uma Lava Jato agora des-
cobriu que os políticos são todos ladrões, isso aí, eu já sei há
muito tempo. Eu nasci na roça e tive pouco estudo, mas desde
de moleque que eu sabia que a política no Brasil, sempre foi
uma enganação, vive de enganação, ninguém tem interesse
que a saúde pública funcione com dignidade para o povo. O
exemplo é Audiência Pública que nós fizemos quando nós ou-
vimos aqui o Diretor do Hospital de Barretos, quando o Secre-
tário de Segurança do Estado, é contra o Hospital de Barretos
em Porto Velho, porque eles não aceitam ver o povo que tem
a doença do câncer ser atendido com dignidade. A mesma
coisa é nas escolas, esse povo não tem interesse que os nos-
sos meninos estudem com boas merendas, bons cadernos,
professores ganhando bem para dar uma aula com mais qua-
lidade, não tem, é desse jeito o sistema no Brasil. E enquanto
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nós não discutirmos o inverso, que é discutir isso o peso do
Estado, o peso do Executivo, o peso lá do Chefe do Gabinete
da Casa Civil, do Governador, para que um Deputado tem trin-
ta assessores ou ganha trinta mil por mês? Vamos diminuir
para vinte, vamos diminuir para quinze, vamos fazer, porque
eu não sou também demagogo para chegar aqui dizer: ‘não o
meu salário é trinta, eu só quero vinte, não, se diz que é trinta
para todos, eu também vou ganhar trinta’. Mas eu acho que
essa política brasileira, a política no Brasil, esse país só vai
andar no dia que fizerem isso, porque diminuir o salário de um
Deputado, ou os privilégios de Deputados, do Promotor, do Juiz
ou desembargador, pode, porque tem muito, tem gordura.
Agora diminuir o direito de um trabalhador, de um agente pe-
nitenciário, de um professor, da enfermeira, da técnica de en-
fermagem que ganha mil e poucos reais por mês, ou de um
policial militar ou civil, é sacanagem pura cara, falar em tirar
desses trabalhadores. E podia até tirar, mas se tirar de onde
tem, se mexer nos privilégios e não deu para resolver, meu
amigo George Braga, então, tem que tirar um pouquinho de
vocês também, não deu para fechar a conta ainda, aí sim, aí
podia vir até discutir, agora só querer tirar onde já não tem,
onde à gente tem que aumentar cara, onde a gente tem que
aumentar. Por isso, George, quando eu discuto e muitas vezes
eu xingo políticos, não é porque eu tenho prazer de xingar
político não, mas o problema que infelizmente, infelizmente a
política no Brasil, ela faz o inverso, ela vive da enganação, vive
da enganação, não vive com a verdade, e enquanto não aca-
bar essa hipocrisia, enquanto não acabar essa hipocrisia, nós
vamos vivendo sempre assim George, sempre enxugando gelo,
sempre enxugando gelo por que a cada ano vem diminuindo, e
o pior que os impostos vem aumentando, como é que fecha
essa conta? Porque além de tudo ainda aumenta os impostos,
todo ano aqui aumenta impostos Federal, Estadual e munici-
pal. Por isso, eu proponho aqui o seguinte: nós temos que ter
esse debate aqui urgente Deputado Jesuíno, chamar o Gover-
no aqui, dizer para que ele quer seis mil cargos comissionados
no Estado? E para demitir, demitir a quantidade necessária
que deu o mesmo dinheiro para contratar esses trabalhado-
res, tem que fazer isso George, porque pode, pode, eu quero
que alguém me diga. Vocês sabem que a maioria dos cargos
comissionado no Estado, não produz, o Estado não precisaria
deles, não precisa, o Estado, precisa sim de policial militar,
civil, bombeiro, nossos Socioeducadores, nosso pessoal do
DETRAN que está precisando lá, todos estão precisando! Ago-
ra cargo comissionado a maioria deles o Estado não precisa,
ele existe exatamente para atender a coisa mesquinha da po-
lítica, a coisa miúda da política que atrasa o nosso Estado e
tudo. Por isso, George conte comigo, o Governo se for para
discutir uma reforma desse tipo eu estou com o Governo, ago-
ra se for para discutir reforma para ferrar mais ainda o traba-
lhador e manter, e continuar mantendo os privilégios que tem
nesse Estado eu vou estar sempre contra porque eu não tenho
como fazer parte desse tipo de coisa. Obrigado a todos.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Deputado Hermínio
é muito técnico, o deputado Hermínio tem uma fala assim po-
vão mesmo, ele fala com o coração, é um homem que eu
respeito, quando Presidente da Associação sempre abria as
portas para a gente. Mas eu quero dizer uma coisa, agora
como técnico, 77 milhões nós fomos recentemente autoriza-
dos o remanejamento, remanejado para o dinheiro do Tribu-
nal de Justiça. 56 milhões para o Tribunal de Contas, o orça-
mento do Ministério Público tem fundo, o Tribunal de Justiça
tem fundo, o Tribunal de Contas, o Ministério Público, só não

tem a Assembleia. Um orçamento de mais de R$ 500 milhões
de reais para o Tribunal de Justiça, 252 milhões para o Minis-
tério Público, 224 para a Assembleia Legislativa, 04 bilhões
para o Governo, desses 04 bilhões somente, salvo engano, é
2% é para investimento não é isso? Tem valor bem irrisório
para investimento, mas o que eu quero dizer? Justiça nós
estamos discutindo aqui polícia judiciária, nós estamos discu-
tindo polícia, quem é que faz o Judiciário movimentar? São os
policiais. Quem é que faz o Ministério Público trabalhar tam-
bém na sua maioria das vezes nos inquéritos que são instau-
rados, nos processos que são abertos? É o Ministério Público,
é a Polícia. Então nós temos que chamar deputado Hermínio
para essa discussão os Poderes; O Poder Judiciário, e o Minis-
tério Público onde existe um Conselho, um Conselho que senta
todos os Poderes e começar agora na LOA, LDO que nós te-
mos poder para emendar, que é essa LOA, a LDO para passar
vai ser difícil. O que nós podermos fazer de Audiência Pública
de forma regimental, emenda, que agora que vou ter que cha-
mar um especialista, nem que eu tenha que exonerar um as-
sessor meu para contratar um especialista para só sentar nes-
sa discussão, nós iremos fazer. Por que o discurso do George é
a questão da LF e tal, nós temos que pensar tudo isso, mas
temos que parar que o Judiciário determine igual determina:
“quero que cumpra-se”, então que tire do seu também, tire do
seu também comece a tirar da gordurinha sua que o senhor
tem demais, para investir também aqui. Nós temos que pen-
sar no Estado, nós temos que pensar como cidadão eu sempre
falei isso. Essa Audiência Pública está tomando um rumo que
eu, a gente como deputado a gente tem várias demandas,
mas a gente tem que discutir agora uma outra questão que
é... Temos uma crise instalada no país, Rondônia não entrou
nessa crise. Temos uma crise hoje na segurança pública no
Estado de Rondônia que já está noticiada, e agora Poder Judi-
ciário qual vai ser a sua parcela de contribuição? E agora Mi-
nistério Público? E agora Assembleia? Por que compete a esta
Casa para que não têm ciência disso, os deputados estaduais
que são os detentores do orçamento, de tudo, e isso tudo tem
que ser autorizado por esta Casa. Quem vai orientar o Gover-
no o que ele deve fazer como executor é esta Casa. O proble-
ma é que tem muito deputado que não sabe ou se faz de; -
não eu não vou me envolver nisso por que a minha cidade vai
ficar desguarnecida, o meu público político não pode avançar
para a reeleição. Eu não tenho preocupação quanto a isso não,
se eu não for reeleito por conta que nós agimos da forma
correta deputado Hermínio, parabéns ao povo que escolheu
um outro que possa fazer ainda melhor. Mas é muita hipocrisia
no dia 05 de outubro de 2018, quando aberta as eleições vi-
rem colocar o nome à disposição vários parlamentares que
não fizeram nada! E esse cidadão conseguir retornar com voto
expressivo, então o povo tem o que? Tem que se ferrar. Tem
que passar 04 anos gritando ou silenciando, que não é culpa
minha, não é culpa do deputado Hermínio, não é culpa de pes-
soas, que a crise não está só no Legislativo senhores, não é só
o Legislativo. Quanto custa um Juiz? Um desembargador? Quan-
to custa? Quanto custa um Conselheiro do Tribunal de Contas?
Quanto custa um Membro do Ministério Público? Já pensaram
nisso? Por que hoje a democracia está indo para o declínio e
ninguém tem noção que está acontecendo? Que o Poder, o
Poder Legislativo é o Poder que representa o povo. Jesuíno
Boabaid representa o povo que é representado pelo Poder
Legislativo que hoje está sendo destruído por vocês e é onde o
Judiciário que é o tribunal maior, o Supremo Tribunal Federal
está ditando regras como o paladino da moralidade que daqui
uns dias vai chegar uma quem sabe uma delação premiada
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que eu quero ver o Judiciário se também não vai se abalar,
como parece que não existe corrupção também no Judiciário.
Meu povo a gente tem que pensar de uma forma maior e to-
mar uma decisão. Aqui a gente está discutindo as questões de
concurso público, mas a situação é muito maior e muito mais
grave, enquanto a gente está debatendo isso pessoas estão se
utilizando para saquear, mas não é só político não, gente, pode
ter certeza disso, pode ter certeza disso que não é só político
que está envolvido nisso não. O que eu queria propor para o...
Eu não vou abrir essa discussão para vocês para não ficar, já
foi falado, porque vocês vão falar aquilo que a gente já ouve
não é, eu quero falar só do DETRAN porque ficou uma ressalva
quanto aprovados dentro da vaga ou como é que está a situa-
ção do DETRAN para a gente entender? Pode falar.

O SR. CÉLIO LOPES – Boa tarde Deputado, boa tarde aos com-
ponentes da Mesa, no qual eu cumprimento em nome do Se-
cretário George Braga. Exmº Sr. Deputado Jesuíno, foram pre-
vistas no edital do DETRAN 160 vagas, dentre estas já foram
providas 72, restando a convocar 88 nos seguintes cargos:
Analista em Trânsito, 09; Técnico Administrativo, 06; Agente
Administrativo, 29; Agente de Trânsito, 39; Motorista, 05.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – George, aí é dife-
rente, aqui eles são aprovados e não tem o número de vagas,
lembra que a gente teve aquela audiência, o DETRAN tem o
recurso próprio, aí até ficou acordado em março chamar o
restante. E eu queria que tu me respondesse agora à questão
dos aprovados dentro da vaga, qual é o debate sobre isso tam-
bém, quanto a questão do orçamento do DETRAN esses apro-
vados para a gente dar uma resposta para eles também.

O SR. GEORGE BRAGA – Está ok. Só para informar aqui, o
Estado não tem 06 mil CDS, o Estado tem 4.500 CDS, foram
cortados 1.700 CDS na última reforma aqui dentro desta Casa
aqui e isso representa, numa folha de 276 milhões representa
5%, desses 5% é 11 milhões a folha do CDS, detalhe 50% é
servidor, 48% ocupa o CDS, só para deixar uma informação.
Quanto a resposta ao colega aqui, hoje nós tivemos, hoje por
um acaso o Antônio Manoel do DETRAN esteve lá e cobrando o
chamamento, eu falei para ele que nós iríamos fazer o chama-
mento como foi determinado, como ficou agendado, combina-
do lá atrás, acertado, avençado e a gente só tinha que ver o
impacto, porquê de qualquer forma por força do artigo 18 da
LRF, e o senhor é procurador sabe, nós somos um todo, nós
somos um todo, não tem três Poderes, Poder Legislativo, Judi-
ciário e Executivo, tem uma canoa só com os três dentro, por
isso que o artigo 18 da LRF exige aqueles percentuais de 49%,
60% e assim por diante. Então há a boa intenção de fazer o
chamamento, se nós não pudermos chamar aqueles 80 que
tem vamos chamar 60, 40, o que for possível.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Mas os aprovados
do DETRAN todos que estão dentro das vagas o Estado vai
chamar, até porque foram aprovados dentro da vaga e própri-
as decisões reiteradas, é isso?

O SR. GEORGE BRAGA – Tem decisões do Supremo Tribunal
Federal que se o Estado faz o concurso para chamamento de
100 cargos, 100 pessoas, 100 novos servidores é obrigado o
Estado dentro do período chamar, isso vai ser feito. Agora nós
temos 02 anos para fazer o chamamento, nós estamos no pe-
ríodo, essa é a discricionariedade que tem o gestor público,
você sabe, não é, eu vou chamar agora, vou chamar um peda-

ço, vou chamar outro, não dá para ser tudo, vai 40, não vai os
80, mas a gente tem que cumprir sim, deputado.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Faltam quantos
anos ainda esse concurso?

O SR. GEORGE BRAGA – Só para responder, até o mês que
vem fazer o chamamento efetivo daquilo que puder ser feito.

O SR. CÉLIO LOPES - Ficou acordado o chamamento paulati-
namente em três chamamentos, senhor Deputado: 01 de mar-
ço, 38 servidores; setembro, 27 servidores; e março de 2018,
23 servidores. Hoje o DETRAN possui uma defasagem de cer-
ca de 40% de servidores dentro do seu quadro de pessoal
efetivo, e o que a gente pode verificar só a título de informa-
ção é que quanto à segurança pública é como se fosse uma
cascata, não é doutora, porque nós verificamos que a gente
precisa dos PMs para auxiliar no efetivo nas blitz, nas opera-
ções que nós realizamos, esse efetivo é necessário também
para o chamamento de Agente de Trânsito da autarquia que
também influi necessariamente na arrecadação do órgão, com
certeza influi na arrecadação do órgão, então isso é um efeito
cascata, por isso há uma necessidade muito grande do cha-
mamento do órgão para que nós possamos cumprir um pou-
co, porque o que nós fizemos lá Vagner? Nós implantamos
sistemas, sistemas que conseguimos grátis em alguns Esta-
dos, que conseguimos através de concessão de outros Esta-
dos, sistemas que vieram economizar muito para o Estado,
cerca de 4 a 5 milhões de reais por ano economizamos com
esse sistema de CNH, um sistema novo, o sistema de
Detrannet, que vai estar entregando Deputado Hermínio, ha-
bilitação em casa, na casa do condutor, o documento do carro
na casa do condutor até ao final do ano, possibilitando já hoje
em fase de teste, você fazer todo o seu processo de renova-
ção de habilitação por meio da internet, então nós temos feito
com que, Vagner, a gente possa utilizar melhor o nosso qua-
dro de pessoal. Porém, todavia, mesmo assim Vereadora, nós
ainda possuímos essa defasagem muito grande, por conta de
que nós tínhamos muitos agentes de trânsitos que trabalha-
vam na parte administrativa do órgão, nós colocamos agentes
de trânsitos para trabalhar na sua atividade-fim, mas a parte
administrativa ficou em defasagem, e nós precisamos recom-
por esse quadro para que nós possamos executar os nossos
serviços, os serviços previstos de uma forma boa e satisfatória
para a população.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) - Agora aos exce-
dentes, aqui já ficou 1° de março, estava na Ata, o George já
falou que vai fazer esses cálculos, do DETRAN ele já vai fazer
esse encaminhamento, que eu acho que ficou acordado, ele
vai fazer esse estudo, é mais tranquilo, porque são 88? São
88 que faltam só, 33 ficou acordado. Agora vamos partir para
o... George? Essa reunião de junho, eu vou até conversar com
o Dr. Shalimar, se as ações foram propostas pelo próprio Mi-
nistério Público, ele mesmo já se propôs; se tiver um acordo,
que era acordado na época que nós iríamos deliberar, pediu
90 dias, pediu 90 dias para sobrestar os processos para que
houvesse um chamamento, uma discussão de quantos seriam
chamados, e aí havendo esse acordo ele ia pedir a desistência
da ação, não tem como, aí é uma questão até ao final, até ao
dia 15 maio, tu sentar novamente e trazer essa informação,
que tu vai rodar com 5%, tu vai fazendo essa variação aí de 5
ou 3, quanto tu vai poder alcançar para a gente levar os deba-
tes, enquanto isso, eu e o Deputado Hermínio, eu vou já cha-
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mar o Presidente desta Casa na segunda-feira, para chamar o
Desembargador Sansão, Airton, que é do Ministério Público e
agora a gente vai envolver eles, sob pena da gente reduzir o
orçamento de todo mundo. Eu vou pedir teu auxílio, que o ano
que vem quando o Tribunal de Contas chegar para propor,
fazer remanejamento de fundo de 56 milhões, eu vou cortar
ali no mínimo 40 milhões, no ano que vem se tiver Ministério
Público aqui pedindo remanejamento a gente não autoriza
deputado Hermínio, a gente tem que acabar com isso, a gente
tem que começar a chamar a responsabilidade para todos,
não é Assembleia, pode cortar, que aqui a gente faz cortes,
não é Assembleia que é o problema, tem que envolver todo
mundo, tem que acabar com isso, bater em político é fácil
porque  não tem a caneta para sentenciar, para tirar teu bem,
para te mandar para a cadeia. Bate em juiz que eu quero ver,
bate aí, manda os sites bater, eu quero é ver, no outro dia está
lá a sentençazinha bonito. Por que será? Interessante que a
sentença para juiz de dano moral é 100 mil, um cidadão é 5,
porque será? Mas eu não vou entrar nesses méritos não, até
por que a gente não precisa, mas eu não tenho receio, estou
na condição de Deputado. E nós aqui agora vamos trabalhar
de forma técnica, vou pedir teu apoio George, ao teu, que
encaminhe para a gente, a gente vai fazer gente tipo uma
progressão de reduzir, nem que seja congelar por dez anos,
que agora sou a favor que congela por 10 anos esse orçamen-
to deles, a gente vai fazer agora um estudo para resolver essa
situação, chega de ficar vindo, falando, responsabilizando o
executivo também e não ter sua parcela; é muito fácil senten-
ciar, vamos agora somar todo mundo junto, essa situação de
Segurança Pública. O Governador Confúcio Moura, tenha cer-
teza que ele prometeu que seria prioridade nesse ano Segu-
rança Pública, então a gente vai ver junto com o Governo,
junto como os Poderes essa situação. E eu te peço novamente
e aí não vai ter mais audiência pública não, a gente vai fazer
um acordo aqui, se tiver como, um acordo que eu falo não é
nada formal, que faça um estudo dentro desse contexto e pode
ter certeza, George, aqui é a fala do Deputado Hermínio, fala
do Deputado Jesuíno, a gente nunca fez um compromisso aqui
para não honrar. Hoje, esse orçamento do Estado para ser
aprovado aqui dentro desta Casa vai ser difícil, se não tiver
uma redução Deputado Hermínio eu vou fazer...

O SR. HERMÍNIO COELHO – Deputado Jesuíno, só para te
ajudar, para você ir propondo aí para os encaminhamentos, só
deixar claro o seguinte, quem tem responsabilidade nesse Es-
tado, quem tem a responsabilidade neste Estado, ou faz isso,
George, meu amigo, não tem jeito, não vai demorar muitos
anos, Rondônia, como o Confúcio falou, está no buraco, está
arrasada. Não tem terra que não fica arrasada desse jeito. O
povo não aguenta mais bancar esses privilégios todos. Agora,
se nós estivéssemos na Suíça ou na Alemanha ou na Dinamar-
ca, que pudesse alguém ter esses privilégios, tudo bem, mas
não dá. Ou a gente faz isso ou isso vai virar um caos. É como
eu te falei, ainda está bom, a tendência é ficar pior, porque é
muito lógico isso. Não precisa ser sábio para prever isso. Ou
nós tomamos consciência, por isso que é importante, eu não
quero peitar ninguém porque eu nem peito ninguém, já vem
um trem para cima de mim e eu sou muito pequeno, mas
apesar de que eu não tenho medo, muito medo não, nesse
sentido, eu não me acovardo não. Mas eu queria dizer, é im-
portante sim, está aqui o George Braga de testemunha, que
sempre, desde o início do Governo Confúcio ele foi o chefe do
Planejamento do Estado. Qual foi o único Poder que abriu mão
do crescimento, do reajuste anual lá nas reuniões, quando

todo mundo querendo aumentar mais o percentual no ano,
querendo pegar mais, eu abri mão. Quem foi que abriu mão,
George Braga?

O SR. GEORGE BRAGA – Foi, quem abriu mão, já tinha o
orçamento completo, quem abriu mão foi aqui a Assembleia,
na presidência do Deputado Hermínio.

O SR. HERMÍNIO COELHO – Além disso, de a gente abrir mão
do ano, por exemplo, a Assembleia tinha direito a 7%, agora,
7% de 200, dá R$ 14 milhões, por exemplo, eu digo, R$ 200 já
está demais. Eu dava dinheiro para os municípios, eu comprei
56 ambulâncias, mandei o Estado comprar com o dinheiro da
Assembleia, 56 ambulâncias e distribui nos municípios. Refor-
mei hospitais de município, comprei remédio para hospital,
paguei dívida de 30 anos de servidor desta Casa, que os ante-
riores não pagavam. Ajudei o Ministério Público, ajudei o Tri-
bunal de Contas, não, o Tribunal de Contas não, o Tribunal de
Justiça, ajudei, R$ 5 milhões para cada um, orçamento da
Assembleia. É como eu falei para você, tem sim como a gente
diminuir. Nós estamos falando aqui em R$ 30 milhões, R$ 40
milhões para chamar os trabalhadores para atender à segu-
rança pública, para melhorar um pouco a segurança pública
deste Estado, estamos falando em R$ 30, R$ 40 milhões que
para o Estado isso não é nada, R$ 30 milhões dá para tirar
daqui, dá para tirar só desta Casa, R$ 30 milhões. Por isso que
a gente tem que ser prático, a gente tem que ser prático e
fazer isso. Senão, meu amigo, senão a gente vai ficar... Eu
estou falando da Assembleia, eu estou colocando como exem-
plo, mas tem que tirar não é só para resolver a questão da
segurança não. Tem que sobrar mais dinheiro para investir na
educação, na saúde, na agricultura e por aí afora. Tem que
tirar, tem que chamar os Desembargadores, os Promotores,
os Procuradores do Ministério Público, os Conselheiros do Tri-
bunal de Contas e dizer: ‘- meu amigo, aonde é que a gente
pode diminuir aqui, de vocês? Porque precisa sobrar mais di-
nheiro para o Estado’. Porque o Estado é que tem obrigação
social, esses Poderes não têm. Porque se eu quiser contratar
um professor aqui na Assembleia para dar aula numa escola,
para atender o povo lá na escola, eu não posso, é crime. A
Assembleia só pode gastar esse dinheiro com as questões aqui,
internas da Casa. Nós não podemos, eu não posso contratar
uma enfermeira e botar num posto de saúde lá, com o dinhei-
ro da Assembleia, porque é crime. Por isso, é nesse sentido
que eu estou falando, é muito dinheiro nesses Poderes que
não têm obrigação social, Doutor. É isso que eu estou falando.
Eu não estou aqui perseguindo... Eu acho que quem tem cons-
ciência neste Estado e quem quer bem a Rondônia, tem que
ter esse entendimento, senão, Doutor, não tem jeito não. Não
tem jeito!

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Presidente, a LDO
está aqui na Casa, está na Casa já. Eu vou propor já Audiência
Pública, nós já saímos daqui com uma Audiência Pública
marcada para discutir a LDO aqui. E agora o bicho vai pegar
agora, porque eu vou me especializar agora nesse negócio.
Nós dois temos que mandar já uma Audiência Pública para
discutir a LDO, porque a mãe da questão orçamentária e fi-
nanceira é a LDO, que indica, é a diretriz. A LOA tem que
seguir o que a LDO disciplinou. Beleza!

Passar a palavra para o George para a gente tentar fa-
zer um acordo, para o povo, pelo menos, sair daqui menos
triste, que eu estou vendo aqui...
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O SR. GEORGE BRAGA – Deputado, o que eu posso dizer aqui,
falar aos colegas: 01 – Questão do DETRAN, até o mês que
vem para fazer o chamamento desses 33. Possivelmente ver a
questão do impacto, orçamento, financeiro e encargos sociais.
Você sabe como é que tem que ser feito, que até, para ver a
possibilidade, se puder chamar os 33 bem, se não 25, o quanto
der e a gente vai voltar aqui para lhe dar oficialmente a res-
posta, ok? Em relação aos demais candidatos. O prazo judi-
cial que o Estado tem é segunda quinzena de junho, está na, é
uma decisão judicial, junto com a PGE, ok? Eu quero assim,
tentar antecipar, porque eu não sei quanto vai ser a RGA, se é
5%, o senhor falou que é 5%, se é 3%, se é 2%, tem que rodar
a folha, como está rodando agora. Segunda-feira é possível
que a gente tenha terminado já, termine amanhã, tem gente
amanhã, no feriado, trabalhando lá na folha para poder fechar
esses cálculos até sábado. E eu acho que até o dia 20 de maio,
um mês antes do judicial, é bem possível que a gente tenha
terminado tudo, não é, Ugalde? A gente já tenha os cálculos, já
tenha os cenários da Segurança. Nós já temos os três cenários
da Segurança, nós já temos o cenário da Educação, para po-
der fechar o todo, falta fechar o RGA e a SESAU. Então, eu
acho que a gente vai levar aí uns 20 dias, até o dia 20 de maio
a gente deve ter um mês antes do judicial, antes disso, não
tem condições do Estado dar nenhuma decisão.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Não. Vamos fazer
o seguinte, vamos esquecer o Judicial como eu falei, que o
Judicial agora vai discutir a questão do Orçamento, agora é
com eles, agora a gente vai ter que envolver todo mundo nes-
sa discussão. Então, para vocês entenderem dia 20, eu falei,
vocês ouviram os números? Aqueles números que estão sendo
discutidos. Agora a proposta Secretário, senhor Secretário, eu
tinha falado com o Secretário Caetano, quanto a prorrogação
desses concursos, o senhor tem como fazer aqui; porque ele
falou aqui que vai prorrogar, tem como prorrogá-los? E aqui
fica registrado que vai prorrogar os concursos dos remanes-
centes da Polícia Civil e da Polícia Militar?

O SR. GEORGE BRAGA – Deputado a Segurança Pública não
tem de modo algum nenhum obstáculo quanto à prorrogação
dos Editais, nenhum obstáculo. É perfeitamente possível.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Então, compro-
misso feito pela SESDEC em nome...

O SR. GEORGE BRAGA – Não há problema nenhum.

O SR. JESUÍNO BOABAID (Presidente) – Então ouviram.
Então para vocês pelo menos terem um alívio de ter novo con-
curso público à prorrogação. Eu falo para os remanescentes
da Polícia Militar, vai ser o 1º Concurso, George, na minha vida
que eu vou ver, se ocorrer um concurso não chamar todos os
remanescentes. Sinceramente, eu nunca vi, é porque vai em-
bora e a PM vai chamando, agora, os demais concursos sem-
pre ocorrem que não ter a segunda chamada. A Polícia Militar,
a Polícia Civil, não a Polícia Civil, teve. Agora Militar nunca teve.
Então George, eu quero te agradecer a participação. Quem
quiser falar, pode até falar, mas eu acho que já ficou pratica-
mente resolvida essa questão aqui do dia 20 de maio, é um
compromisso seu de tentar oficialmente e eu vou notificá-los
todos.

Tem coquetel hoje?  Tem dona Jane?  Tem coquetel? Só
pedir avisar vocês que tem coquetel. Não vão embora não para
comer, pelo menos para não sair sem.

Alguém quer falar alguma coisa? Não. Então é melhor
não falar não. Está bom.

Invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro encerrada esta Audiência Pública.

(Encerra-se esta Audiência Pública às 17h14min)

ATO Nº 164/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/
05/2017 ao Deputado Estadual ALEX MENDONÇA ALVES, ca-
dastro nº200160365, conforme Processo nº. 00005497/
2017-45.

Porto Velho - RO, 18 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 165/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/
05/2017, ao Deputado Estadual NEIDSON DE BARROS SOA-
RES, cadastro nº200160355, conforme Processo nº. 00005121/
2017-31.

Porto Velho - RO, 18 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 166/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de
2016.

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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R E S O L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/05/
2017, ao servidor relacionado, que se deslocar a cidade de
Guayaramerín - Bolívia, acompanhando o Deputado Dr. Neidson,
que estará participando da Feira Internacional-FEICOBOL, na
cidade de Cochabamba - Bolívia, conforme Processo nº.
00005121/2017-31.

Matricula: 200160388
Nome: Thiago Ruiz Felipe
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Gab.3º Secretário

Porto Velho - RO, 18 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 168/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/05/
2017, ao servidor relacionado, que se deslocará a cidade de
Cochabamba - Bolívia, para assessorar o Deputado Alex Redano,
na missão Cochabamba/Bolivia, conforme Processo
nº00005497/2017-45.

Matricula: 200162608
Nome: Rogério Gago da Silva
Cargo: Chefe Gabinete
Lotação: Dep.Alex Redano

Porto Velho - RO, 18 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 178/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/05/
2017, ao servidor relacionado, que se deslocará a cidade de
Cochabamba - Bolívia, para participar de todas as tratativas
sobre a integração Rondônia/Bolívia no campo comercial na
missão Cochabamba/Bolívia, conforme Processo nº00005633/
2017-24.

Matricula: 200163195
Nome: Joao Cavalcante Guanacoma
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 24 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 179/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina o Paragrafo Único do Art. 1º da Resolução
n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L VE

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/05/
2017 ao Deputado Estadual EZEQUIEL JUNIOR SANTOS DA
COSTA, cadastro nº200160360, conforme Processo nº.
00005631/2017-21.

Porto Velho - RO, 24 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 180/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E SO L V E

Conceder 07 (sete) diárias no período de 26/04/2017 a 02/05/
2017, ao servidor relacionado, que se deslocará a cidade de
Cochabamba - Bolívia, para assessorar o Deputado Ezequiel
Junior, no evento da missão Cochabamba em promover e de-
bater sobre escoamento e fortalecimento da economia, con-
forme Processo nº00005631/2017-21.

Matricula: 200160526
Nome: Edilson Oliveira Neves
Cargo: Assessor Parlamentar
Lotação: Gab. da Presidência

Porto Velho - RO, 24 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 186/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.
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R E S OL V E

Conceder 05 (cinco) diárias no período de 01 a 05/05/2017,
aos servidores relacionados,que se deslocaram a cidade de
Brasília - DF, para participarem do curso de Sistema de VolP e
Telefonia IP, oferecido pela empresa UNISAT, que visa conceituar
a técnica de transmissão de voz sobre rede de dados em apli-
cações de telefonia, conforme Processo nº. 0005846/2017-99.

Matricula: 200162826
Nome: Alexei Veras Abdo
Cargo: Asses. Técnico
Lotação: Dep. Informática

Matricula: 200160378
Nome: Rosivaldo da Silva Moquedace
Cargo: Diretor Depto.
Lotação: Depto de Com. Interna e Externa

Porto Velho - RO, 26 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 188/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 01 a 06/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Assessoria
Parlamentar no município de Machadinho D’Oeste - RO,
conforme Processo nº. 00005951/2017-31.

Matricula: 100007750
Nome: Joaquim Santos Cunha
Cargo: Assistente Técnico
Lotação: Gab. Secretaria Geral

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº 189/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e, o
que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Tornar sem efeito o ATO Nº 161-SRH/D/P/ALE, 18/04/2017,
publicado no DO-e-ALE/RO, nº66, pag. 1014/1015, de
26.04.2017, que concedeu diárias ao Deputado Laerte Gomes,
conforme Processo nº00004936/2017-69.

Porto Velho - RO, 27 de Abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0905/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ADRIANO MARIANO DE SOUZA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de
03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0880/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ANDRE FERREIRA PAIS, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, no Gabi-
nete da Secretaria Administrativa, a contar de 03 de abril de
2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0915/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

ANDRE PORTELA DE AGUIAR, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, no
Gabinete da Comissão Permanente de Transporte e Obras Pu-
blicas, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0882/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

AYRTON SENA CARVALHO BARBOSA, para exercer o Car-
go de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, có-
digo AP-25, no Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

 MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0951/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

CARLOS ALBERTO PEDRO ROSA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-15, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de
03 de abril de 2017.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1101/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A lotação do servidor CARLOS ALBERTO TESCH, matrícula
200163421, Assessor Técnico, para o Gabinete do Deputado
Léo Moraes, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 18  de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0894/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

CLAUDINEY SOARES, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Parlamentar, código AP-20, no Ga-
binete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0906/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

CLAUDIOMAR RODRIGUES DA SILVA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, códi-
go ASP-11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de
03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0837/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos
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termos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X O N E R A R

EDEI OLIVEIRA DE LIMA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor Técnico, código AT-20, do Gabinete da Comis-
são Permanente de Educação e Cultura, contar de 31 de março
de 2017.

Porto Velho, 27 de março de 2017

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0920/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

EDINEIA MARIA GUSMAO, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, no
Gabinete da Comissão Permanente de Constituição e Justiça e
de Redação, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1009/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor EDNEI FERREIRA
DE CARVALHO, matrícula 200162091, Assistente Técnico, para
o código AST-21, do Departamento de Comunicação Social, a
contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0919/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730,  de 30 de setembro de 2013, resol-
ve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Ribamar Ara-
ujo, a contar  de 1º de abril  de 2017.

Nome Código
ELENICE LIBORIO ASP-11
GEANE COSTA DUARTE ASP-11
JOANA DARC ALVES DO NASCIMENTO ASP-11
NILDA MARIA CONCEIÇÃO DE SOUZA ASP-11

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1095/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor ELIANIO DE NAZARE NAS-
CIMENTO, matrícula 200162835, para Assistente Técnico, e
relotar no Departamento de Comunicação Social, a contar de
10 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0952/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ELIEL MARCOS DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
18, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1096/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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A L T E R A R

A lotação dos servidores relacionados, para o Departamento
de Comunicação Social, a contar de 10 de abril de 2017.

Nome Matricula
ELIEZER PEREIRA NUNES 200162285
OSIAS LABAJOS GARATE 200163585
TADEU AUGUSTO ITAJUBA 200163348

Porto Velho, 18 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1046/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora ESDRA NECKEL
BRAMBILA, matrícula 200161788, Assessor Técnico, para o
código AT-22, do Departamento Médico, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0942/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730,  de 30 de setembro de 2013, resol-
ve:

E X O N E R A R

Os Servidores relacionados, do Cargo de Provimento em
Comissão, que exerce no Gabinete do Deputado Alex Redano,
a contar  de 1º de abril  de 2017.

Nome Código
FABIANO VIEIRA DE AMARAL ASP-14
JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA ASP-11
EGUISMAER OLIVEIRA DA COSTA DGS-9

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0945/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor FABIO PATRICIO
NETO, matrícula 200163506, Assistente Parlamentar, para o
código ASP-17, do Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0935/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora FATIMA CRISTIANE LEI-
TE DA SILVA, matrícula 200163158, para Assistente Técnico,
e relotar no Gabinete da Comissão Permanente de Esporte,
Turismo e Lazer, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1047/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão do servidor FREDSON
TEIXEIRA PEREIRA, matrícula 200161737, Assistente Técni-
co, para o código AST-25, do Departamento de Cerimonial, a
contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0950/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:



27 DE ABRIL DE 2017Nº 67 1039Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

E X O N E R A R

GLEICIONE AMANCIO ALVES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, do Gabinete da
1ª Vice Presidência - Deputado Edson Martins, contar de 1º de
abril de 2017.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0934/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor HAROLDO TAVORA LIMA,
matrícula 200162653, para Assessor Técnico, e relotar no Ga-
binete da Comissão Permanente de Esporte, Turismo e Lazer,
a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0879/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

HELENA LUCIA FREIRE DE OLIVEIRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-
27, na Superintendência de Recursos Humanos, a contar de 03
de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0841/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

E X O N E R A R

HERON LIMA E SILVA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor Técnico, código AT-30, do Gabinete do Depu-
tado Airton Gurgacz, contar de 31 de março de 2017.

Porto Velho, 29 de março de 2017

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1111/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão dos servidores relacionados, para As-
sistente Parlamentar, do Gabinete da Presidência, a contar de
10 de abril de 2017.

Nome Matricula
ICARO RAFAEL DA SILVA 200161127
TIAGO UZEDA RODRIGUES 200162989
PAULO HENRIQUE GOMES 200162996
ORLANDO NOGUEIRA DA SILVA 200162399

Porto Velho, 25 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0979/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

ITALO LUCIANO VIANA COELHO, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-21,
no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do Consumi-
dor, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 11 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0907/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:
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N O M E A R

JOSE MARIANO DE SOUZA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1057/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

JULIETA SCHNEIDER CATANI, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, no
Departamento Médico, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0909/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

JUSCINEI MATEUS DA SILVA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0910/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

LAUDERIO REIS SEGURO, para exercer o Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, no
Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 03 de abril de
2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1007/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor LAZARO LEONES NOGUEI-
RA, matrícula 200163268, para Secretário de Apoio, código
DGS-9, do Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 03
de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0936/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora LEILA DOS SANTOS SIL-
VA, matrícula 200163162, para Assessor Técnico, e relotar no
Gabinete da Comissão Permanente de Esporte, Turismo e Lazer,
a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0917/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:



27 DE ABRIL DE 2017Nº 67 1041Pág.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.al.ro.leg.br

D O - e - A L E / R O

E X O N E R A R

LUCIANA PAULA PEREIRA DO NASCIMENTO, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
12, do Gabinete do Deputado Jesuino Boabaid, contar de 04 de
abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº1097/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora LUSANGELA FRANÇA DOS
SANTOS, matrícula 200163201, para Assistente Técnico, e
relotar no Departamento de Comunicação Social, a contar de
10 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1014/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

N O M E A R

MARIO LEANDRO VILARIM BONAZZA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
11, no Gabinete da 4ª Secretaria – Deputada Rosangela
Donadon, a contar de 04 de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1098/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-
mos do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A lotação do servidor ODMAR MATHIAS, matrícula
200161734, Assessor Técnico, para o Departamento de
Informática, a contar de 10 de abril de 2017.

Porto Velho, 18  de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1104/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

D E S I G N A R

A servidora SANDRA VIANA TELES, ocupante do Cargo de
Assistente Tecnico,  como Gestora dos Contratos relaciona-
dos, a contar de 24 de abril de 2017.

Fica revogado o Ato nº 3154/2015-SRH/P/ALE, de 01 de outu-
bro de 2015.

Porto Velho, 24 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº0908/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

SILVANA ALVES RAIMUNDO, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
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11, no Gabinete do Deputado Só na Bença, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário Geral Adjunto

ATO Nº0953/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

N O M E A R

WHENDER SANTOS DA SILVA, para exercer o Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, no Gabinete do Deputado Edson Martins, a contar de 03 de
abril de 2017.

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº1049/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO 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:

A L T E R A R

A referência Cargo em Comissão da servidora WISLLANY
KEILLY MORAIS GALDINO, matrícula 200161669, Assessor
Técnico, para o código AT-25, do Gabinete da Secretaria Ge-
ral, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO      ARILDO LOPES DA SILVA
Presidente                      Secretário Geral

CONSIDERANDO a greve geral amplamente divulgada
pela imprensa, marcada para o próximo dia 28 de abril em
protesto contra as Reformas Trabalhistas e da Previdência;

CONSIDERANDO a confirmação da paralisação dos
serviços de transporte público;

CONSIDERANDO a expectativa de ocorrência de
manifestações sociais de grandes proporções e a necessidade
de se preservar a segurança dos servidores;

CONSIDERANDO ainda tratar-se de data em que não há
sessão legislativa neste Parlamento;

R E S O L V E

Art. 1º Estabelecer ponto facultativo em todos os setores
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia no dia 28 de
abril de 2017 (sexta-feira), retornando o expediente normal
no dia 02 de maio de 2017 (terça-feira).

Art. 2°- Este Ato entra em vigor na data da sua
publicação.

MARIA MARILU DO ROSÁRIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIA GERAL ADJUNTA- ALE/RO

De acordo

DEP. MAURÃO DE CARVALHO
Presidente - ALE/RO

SECRETARIA GERAL

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 694,
DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Sargento PM Carlos
Norberto da Silva.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14 do Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de
20 de maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº
627, de 30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
ao Sargento PM CARLOS NORBERTO DA SILVA, pelos rele-
vantes serviços prestados ao Estado de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de abril de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

ATO DA SECRETARIA GERAL Nº 006/SG/2017

O SECRETÁRIO GERAL DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, com base no inciso XV do § 1º do
Art. 15 do Ato n°09/2015- MD/ALE, de 11 de novembro de
2015,
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DECRETO LEGISLATIVO Nº 695,
DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Concede a Medalha do Mérito
Legislativo ao Major Gustavo Luiz de
Lima Correia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno e do Decreto Legislativo nº 591, de 20 de
maio de 2015, alterado pelos Decretos Legislativos nº 627, de
30 de março de 2016 e 647, de 24 de agosto de 2016, promul-
ga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedida Medalha do Mérito Legislativo
ao Major GUSTAVO LUIZ DE LIMA CORREIA, pelos relevan-
tes serviços prestados na área militar e civil do Estado de
Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de abril de 2016.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 696,
DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Concede o Título Honorífico de Cida-
dão do Estado de Rondônia ao Prof.
Dr. Hélder Risler de Oliveira.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14,
combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento Interno,
promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Cidadão
do Estado de Rondônia ao Prof. Dr. HÉLDER RISLER DE OLI-
VEIRA, pelos relevantes serviços prestados ao Estado de
Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na data
de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de abril de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 697,
DE 26  DE ABRIL DE 2017.

Susta a Instrução Normativa nº 028/
TCE/RO-2012.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo 14 do
Regimento Interno, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica sustada a Instrução Normativa nº 028,
de 20 de abril de 2012, do Tribunal de Contas do Estado de
Rondônia, que “Regulamenta a remessa das Declarações de
Bens e Rendas dos Agentes Públicos, prevista nas Leis Fede-
rais nº 8.730, de 10 de novembro de 1993, e nº 8.429, de 2
de junho de 1992; Revoga a Resolução Normativa nº 001/
TCER-94, e dá outras providências”, nos termos do inciso XIX,
artigo 29 da Constituição Estadual, combinado com a alínea
m, inciso I, Parágrafo único do artigo 166 do Regimento
Interno.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de abril de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

DECRETO LEGISLATIVO Nº 698,
DE 26 DE ABRIL DE 2017.

Concede o Título Honorífico de Hon-
ra ao Mérito in memorian à Senhora
Lúcia Tereza Rodrigues dos San-
tos, pelos   relevantes serviços pres-
tados ao do Estado de Rondônia e ao
Poder Legislativo de Rondônia.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, nos termos do inciso IX do § 1º do artigo
14, combinado com os artigos 166 e 167 do Regimento Inter-
no, promulga o seguinte Decreto Legislativo:

Art. 1º. Fica concedido o Título Honorífico de Honra
ao Mérito in memorian à Senhora LÚCIA TEZERA
RODRIGUES DOS SANTOS, pelos relevantes serviços presta-
dos ao  Estado de Rondônia e ao Poder Legislativo de Rondônia.

Art. 2º. Este Decreto Legislativo entra em vigor na
data de sua publicação.

ASSEMBLEIA LEGISLATIVA, 26 de abril de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

AVISO DE ABERTURA
PREGÃO ELETRÔNICO No 006/2017/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo no 3559/2017-62

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia – ALE/RO,
por meio de seu Pregoeiro, designado através do ATO No 1438/
2016-SRH/P/ALE, torna público aos interessados, em especi-
al, às empresas que retiraram o Edital, que se encontra dis-
ponível NOVO EDITAL (REVISADO), em decorrência de
impugnações, tendo como finalidade o REGISTRO DE PREÇOS

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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para futura e eventual contratação de empresa especializada
na prestação de serviços de locação de tendas, grades de con-
tenção, climatizadores, sonorização, iluminação, treliça, telão,
banheiros químicos, mesas e cadeiras, a pedido da Escola do
Legislativo.

Em face do exposto, nos termos do § 4o, do Art. 21, da Lei
8.666/93, fica reaberto o prazo inicialmente estabelecido, logo,

a sessão de abertura dar-se-á no dia 10 de maio de 2017, às
09h00min – consulta: www.al.ro.leg.br – Licitações –
formalização: www.licitacoes-e.com.br

Porto Velho-RO, 26 de abril de 2017.

Everton José dos Santos Filho
Pregoeiro ALE/RO
Mat. 200163144

SEC. DE PLAN. E MOD. DA GESTÃO
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