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TAQUIGRAFIA

8ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE TÍTULO HONORÍFICO

AO SENHOR WILLIAMES PIMENTEL.

Em 17 de Abril de 2017

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

(Às 15 horas e 24 minutos é aberta a Sessão)

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Senho-
ras e Senhores; boa tarde. A Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, após aprovação em plenário de requerimento do
Excelentíssimo Senhor Deputado Estadual Ezequiel Júnior, rea-
liza Sessão Solene para entrega da Medalha do Mérito
Legislativo ao Excelentíssimo Senhor Williames Pimentel de
Oliveira.

Convidamos para compor a Mesa, o Excelentíssimo Se-
nhor Deputado Estadual Ezequiel Júnior, proponente desta Ses-
são Solene de Homenagem. Excelentíssimo Senhor Deputado
Estadual Ribamar Araújo, Deputado Estadual de nossa Casa.
Excelentíssimo Senhor Dr. Williames Pimentel, Secretário de
Estado da Saúde, homenageado. Senhor Basílio Leandro de
Oliveira, Superintendente da SUDER. Dr. Mauro Tada, Diretor
Geral do Centro de Pesquisa de Medicina Tropical de Rondônia.
Dr. Carlos Eduardo Rocha Araújo, Diretor Geral do Hospital João
Paulo II.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Invocando a prote-
ção de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta
esta Sessão Solene de homenagem para entrega da Medalha
de Mérito Legislativo ao Senhor Williames Pimentel de Olivei-
ra, Secretário de Estado da Saúde.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) Convi-
damos a todos para ouvirmos o Hino Céus de Rondônia, que
tem a Letra de Joaquim de Araújo Lima e Música do Dr. José
de Mello e Silva.

(Execução do Hino Céus de Rondônia).

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Antes
de Sua Excelência o senhor Deputado Ezequiel Junior, fazer
uso da palavra e saudar a todos. Queremos registrar aqui,
Excelência, à presença do Excelentíssimo Senhor Dr. Luiz
Eduardo Maiorquim, Secretário Adjunto da SESAU; da Senho-
ra Walquíria Emiliana da Silva Oliveira, mãe do homenagea-
do; Dr. Pedro Teixeira Chaves, Diretor Executivo da SUDER;
Senhor Lauro Machado, Diretor do Hospital de Base; Senhora
Irmã Lina Maria Ambiel, Diretora do Hospital Santa Marcelina;
Excelentíssima Senhora Joelma Sampaio, Diretora Adjunta do
Hospital de Base; Senhor Rafael Fabiano, representando o
Sindicato dos Fisioterapeutas do Estado de Rondônia; Senho-
ra Ieda Soares de Freitas, Coordenadora de Finanças da
SESAU; Senhoras e senhores servidores da SESAU, senhoras
e senhores, familiares do homenageado; Senhor Luiz Tagliani,
Diretor do LACEN - Laboratório Central de Saúde Pública;
Excelentíssima senhora Soraia Bongiovani, Vice-Presidente da
AVCC; Dr. Marcelo Henrique Maciel de Souza, Assessor Jurídi-
co, representante do Centro de Educação Técnico Profissional
na Área de Saúde - CETAS; também a senhora Tereza do
Gabinete do senhor Secretário, Toninha Lima, demais jorna-
listas, servidores da Secretaria de Estado da Saúde. Convida-
mos também para compor a Mesa o Dr. Nilson Cardoso, Dire-
tor Geral do Hospital de Base Dr. Ari Pinheiro.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) - Eu quero aqui cum-
primentar a imprensa presente, servidores da Assembleia
Legislativa; cumprimentar nossa plateia, todos os presentes
aqui, servidores da saúde, familiares do homenageado nesta
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tarde; cumprimentar com muita satisfação aqui o Secretário
de Estado da Saúde, Dr. Williames Pimentel, demais compo-
nentes da Mesa, Excelentíssimo Deputado Ribamar Araújo,
Deputado Aélcio da TV, cumprimentar o Superintendente da
SUDER, o Basílio Leandro de Oliveira; cumprimentar Dr. Mauro
Tada, Diretor Geral do Centro de Pesquisa de Medicina Tropi-
cal de Rondônia; Cumprimentar o Dr. Nilson, Diretor do Hospi-
tal de Base; cumprimentar o Dr. Carlos Eduardo Rocha Araújo,
Diretor Geral do Hospital João Paulo II, não está na Mesa, mas
nos honra muito também a ilustre presença do Secretário Ad-
junto da Saúde do Estado, Dr. Maiorquim, ele que tem também
junto com o Secretário Pimentel se dedicado muito à saúde
pública do Estado de Rondônia, e assim contribuindo significa-
tivamente para o sucesso dessa pasta, para os avanços da
saúde no nosso Estado. Meus amigos é com muita satisfação
que apresentei a este Egrégio plenário desta Casa de Leis,
uma propositura que concede ao Secretário da Saúde, Dr.
Williames Pimentel a mais alta homenagem desta Casa de Leis,
que é a Medalha do Mérito Legislativo. E esta Medalha é uma
forma desta Casa quase que por unanimidade, de reconhecer
os avanços da saúde do Estado nos últimos anos. Sabemos
que ainda há muito por melhorar na saúde do Estado, mas,
não devemos deixar de olhar no retrovisor e ver a situação da
saúde logo que o Secretário Pimentel assumiu nesse Estado.
Os avanços foram significativos, muitos se lembram da situa-
ção do Hospital João Paulo II, onde muitos pacientes estavam
jogados pelo chão no atendimento, é um dos exemplos, sem
falar do Hospital de Base, muita coisa mudou de lá para cá, e
a população está sentindo isso. E o Hospital João Paulo II hoje
continua ainda atendendo alguns pacientes nos corredores,
mas, não tem mais ninguém no chão, e o médico presta todo
o atendimento que é dado a quem está nas enfermarias, é
prestado naqueles corredores. Eu quero parabenizar aqui o
Diretor Geral do João Paulo II, quando ele chegou aqui nesta
Casa eu falei: esse é o homem que está dentro da bomba
relógio da saúde, do Estado que é o Hospital João Paulo II.
Tem sido um guerreiro e nós não podemos deixar de reconhe-
cer toda a dedicação, esse verdadeiro casamento que é ser
diretor do Hospital de Base, ser diretor do João Paulo II, ser
Secretário de Saúde do Estado, e ser Adjunto do Estado, e
toda essa equipe maravilhosa comandada pelo Secretário
Pimentel. Dias atrás a gente viu na imprensa do nosso país
dados sobre o número de leitos de UTIs no nosso País, e nos
surpreendemos ao ver que o Estado de Rondônia possui 174
leitos de UTI, todos de alta complexidade superando, inclusi-
ve, a média sugerida pelo Ministério da Saúde que seria de
150 leitos. Nós temos 24 a mais do que sugerido pelo Ministé-
rio da Saúde, estamos à frente de 19 Unidades da Federação,
com um índice de UTI por habitante na rede pública inferior ao
preconizado pelo Ministério da Saúde. Aqui no Norte, por exem-
plo, no Acre, Roraima, Amapá. E no Nordeste, no Maranhão, o
índice permanece abaixo do ideal, mesmo se considerados os
leitos privados disponíveis nesses Estados. Então estou rela-
tando aqui alguns dos exemplos; João Paulo II, também os
avanços no Hospital de Base; alguns procedimentos cirúrgicos
sendo pioneiros na região Norte do País, acontecendo no Hos-
pital de Base João Paulo II e tudo isso se deve a preocupação
do Governador Confúcio Moura, com a saúde do povo deste
Estado, mas, eu diria principalmente a dedicação do Secretá-
rio, do Adjunto, dos Diretores dessas Unidades hospitalares e
de toda essa equipe da saúde do nosso Estado. Confesso que
logo que apresentei esta propositura aqui nesta Casa de Leis,
nós enfrentamos algumas resistências, mas, nós não pode-
mos passar uma borracha em tudo que aconteceu de bom

nesses últimos anos nesses avanços que a saúde do Estado
teve graças à dedicação do Dr. Pimentel e de toda a equipe.
Ele que iniciou a sua vida profissional em 1978 aos 16 anos
como Office-boy do gabinete de Secretário de Segurança Pú-
blica do Governo do ex-território de Rondônia, passou por muitos
cargos e funções públicas, os quais merecem destaques, in-
clusive, foi homenageado, teve o reconhecimento como o me-
lhor Secretário de Saúde da Prefeitura de Porto Velho, de to-
das as Capitais, inclusive, e teve sempre o seu valor reconhe-
cido, fruto dessas quase 04 décadas de dedicação ao povo
desse Estado, como servidor público deste Estado, portanto,
valeu apenas alguns embates que nós tivemos Dr. Pimentel,
frente à resistência de alguns, mas, esta Casa de uma forma
soberana e quase que unânime, reconheceu através desta
aprovação, esta Medalha que serve como um incentivo, como
um combustível para que o senhor continue firme nesse pro-
pósito, lutando, trabalhando, se dedicando com sua equipe.
Essa Medalha vai estar daqui a pouco colocada no peito do
Secretário Pimentel, mas, ela homenageia toda a equipe da
SESAU, toda equipe da Saúde, é um reconhecimento à dedi-
cação de todos os senhores, mas, essa dedicação foi capita-
neada pelo Secretário Williames Pimentel, que nós temos sim
que reconhecer todo seu trabalho e toda a sua dedicação. Pa-
rabéns Secretário. Daqui a pouco o Cerimonial falará um pou-
co da vida, da biografia do Secretário Williames Pimentel. O
senhor está de parabéns e que continue com esse propósito,
porque Rondônia precisa do senhor. Parabéns Secretário.

Passo a palavra nesse momento para o Superintenden-
te da SUDER, senhor Basílio Leandro de Oliveira.

O SR. BASÍLIO LEANDRO DE OLIVEIRA – Muito boa tarde a
todos. É com muita alegria que saúdo nesta tarde de segunda-
feira, o Deputado Ezequiel Junior, já saudando e parabenizan-
do pela lembrança, pelo reconhecimento do trabalho do Se-
cretário Pimentel, normalmente a gente tem historicamente,
só feito reconhecimento depois da morte, depois que o benfei-
tor morre, mas, graças a Deus, a Assembleia tem feito dife-
rente, tem feito o reconhecimento de bons trabalhos em vida,
o nosso Secretário está aqui, não só vivo, mas com muito boa
saúde, parabéns Deputado Ezequiel Junior, pelo reconhecimen-
to, parabéns também aos Pares por isso. Da mesma forma
saúdo meu amigo, Deputado Ribamar Araújo, que eu carinho-
samente chamo de Riba, parabéns também por ter apoiado
esta homenagem, justíssima homenagem ao Secretário
Pimentel. Cumprimento meu amigo Secretário Williames
Pimentel, esse cumprimento extensivo a todos os seus famili-
ares aqui presentes. Cumprimento também ao Aélcio da TV,
que está aqui ao lado; o cumprimentei na plateia. Dr. Mauro
Tada, Diretor do Centro de Medicina Tropical - CEPEM; cum-
primento meu amigo Carlos Eduardo, a quem já foi também
aqui homenageado pelo Presidente Deputado Ezequiel, que faz
um belíssimo trabalho lá à frente do João Paulo e ajuda o
Secretário Pimentel juntamente com o nosso amigo Nilton Car-
doso, que já cumprimento pelo brilhante trabalho à frente do
Hospital de Base; cumprimento a toda a população; nosso povo
de Rondônia aqui presente; Secretária de Estado de Estado de
Assistência Social, Secretária Hérika, parabéns pelo trabalho
firme que vem fazendo também à frente da SEAS; todas as
autoridades aqui presentes; servidores da saúde; Secretário
Maiorquim; equipe da SESAU aqui presente; imprensa, meu
cumprimentos. E falar do Pimentel é muito fácil, muito tranquilo,
porque o trabalho dele é reconhecido pela população de Porto
Velho, não apenas o trabalho feito quando era Secretário Mu-
nicipal, que fez um belíssimo trabalho, mas, principalmente
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esse sim eu posso relatar com conhecimento de causa, porque
faço parte com muito orgulho do Governo Confúcio Moura, e
posso falar do trabalho de gigante que o Secretário Pimentel
tem feito frente à SESAU. Brincava há pouco com o Deputado
Ribamar e com o Pedro, que é Diretor Executivo da SUDER,
tem 04 pastas no governo que ninguém quer, é SESAU, SEDUC,
SEJUS e SESDEC, são pastas muito pesadas, que, realmente
requerem um esforço hercúleo, requer deixar a família em stand-
by, e os familiares que estou vendo aqui estão balançando a
cabeça, sabem do que estou falando, abrir mão de finais de
semanas, de convivência com os amigos para se dedicar inte-
gralmente, 24 horas por dia, sete dias na semana a uma cau-
sa, a um propósito, a um idealismo, e esse propósito é que
move o Secretário Pimentel, que faz com que ele diuturnamente
se dedique ao Governo do Estado de Rondônia, às pessoas do
Estado de Rondônia e que consiga esses números tão fabulo-
sos que a SESAU, a Secretaria de Saúde do Estado de Rondônia
tem conseguido. O Governador Confúcio Moura não pode es-
tar, porque não está em Porto Velho hoje, mas, reconhece e
muito, e eu posso dizer que por várias vezes já ouvi falar do
trabalho do Secretário Pimentel e reconhece muito o trabalho
árduo que o Secretário Pimentel, juntamente com sua equipe,
faz à frente da SESAU.  Então ficam registrados os nossos
cumprimentos, o nosso reconhecimento ao trabalho do Secre-
tário Pimentel, e ficam os parabéns de maneira sincera aos 24
Deputados desta Casa de Leis, pela aprovação desta homena-
gem tão justa ao Secretário Pimentel e extensiva a todos os
servidores da SESAU. Porque se não fosse também pelos ser-
vidores, certamente o resultado não apareceria e certamente
hoje a SESAU, e, o Secretário Pimentel não estaria recebendo
essa belíssima homenagem. Então, meus cumprimentos a to-
dos e de maneira especial ao Secretário Pimentel e a toda sua
competente equipe da Secretaria de Estado da Saúde. Muito
boa tarde a todos.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Muito obrigado, Dr.
Basílio. Com a palavra o Dr. Mauro Tada, Diretor Geral do Cen-
tro de Pesquisa de Medicina Tropical de Rondônia – CEPEM.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – en-
quanto caminha o senhor Dr. Mauro Tada para fazer uso da
palavra, peço permissão a Vossa Excelência para registrar a
presença da Excelentíssima Senhora Hérika Lima Fontenele,
Secretária de Assistência Social de Rondônia, do senhor Ro-
que de Oliveira; que representa a Excelentíssima Senhora De-
putada Federal Marinha Raupp e também da jornalista Sângela.

O SR. MAURO TADA – Uma boa tarde a todos. Eu gostaria de
cumprimentar esta Casa em nome do Deputado Ezequiel e tam-
bém o Secretário Williames Pimentel, o qual está sendo home-
nageado aqui e realmente é algo fantástico não só para o Esta-
do de Rondônia, mas, é algo que se dá como reconhecimento
a uma pessoa que tem dado todo o seu ser em relação à saú-
de. Eu gostaria de cumprimentar, então, a todos que aqui es-
tão presentes e dizer que no tempo que nós nos conhecemos
eu fico grato por fazer parte da equipe na área de saúde, e que
ele nos tem dado todo apoio necessário para que a gente pos-
sa desenvolver algo que sempre é esquecido em todas as áre-
as da administração pública, que é a pesquisa. E sem a pesqui-
sa nada é feito neste País, então ela precisa ser lembrada e
nós temos o Secretário Williames Pimentel que nos tem dado
um enorme apoio para que possa se desenvolver. E assim es-
tando, o Centro de Pesquisa em Medicina Tropical tem desen-
volvido vários trabalhos como é um Departamento da Secreta-

ria de Estado da Saúde e com isso é desenvolvido algo que
não é só para o Estado de Rondônia, mas, para todo País, e
isso me deixa extremamente grato ao Secretário por nos apoiar
sempre nos momentos mais difíceis que nos encontramos.
Portanto, a lembrança da Assembleia Legislativa nada mais é
do que uma lembrança que todo Estado tem que ter em rela-
ção à pessoa que desencadeou um processo extremamente
importante na área de saúde, não só para o desenvolvimento
humano em si e nem só para a infraestrutura do nosso Esta-
do, mas, também para elevar a nossa situação de saúde em
todos os Estados do Brasil. E com isso ficamos extremamente
gratos e reconhecemos com grande satisfação, que fazemos
parte dessa equipe e também parabenizar a Assembleia
Legislativa por este reconhecimento. Lembrando que a equipe
toda, eu acredito que neste momento se sente recompensada
pelo esforço que a equipe do seu Secretário Williames Pimentel
tem feito. Eu não tenho muita retórica em relação a esses
ambientes, porque a gente não tem essa afinidade política,
mas, a gente tem todo um embasamento teórico científico e
que a gente reconhece que as estruturas que aqui foram de-
senvolvidas têm todo um mérito e tem um dedo do Secretário
e também do Secretário Adjunto Maiorquim. Então, nós te-
mos então que reconhecer e não só parabenizar a todos nós
por esse desenvolvimento que tem sido feito. E aqui, então,
fico grato e agradeço aqui a presença e fico também feliz de
estar presente neste momento. Então muito obrigado a todos
que estão presentes. Até mais.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Muito obrigado, Dr.
Mauro Tada. A boa notícia da saúde hoje, numa data tão es-
pecial como esta, pessoalmente para o Dr. Pimentel, é que as
Unidades de Saúde abrirão a partir de hoje à noite para redu-
zir fila de espera, para exames de diagnóstico por imagem.
Um verdadeiro mutirão que vai ofertar, é o famoso “Corujão”,
1.276 exames por imagem, todos de alta complexidade. Os
procedimentos serão realizados pelo Programa Corujão da
Saúde, começando hoje. Parabéns, mais uma vez, doutor.

Convido agora, para fazer uso da palavra, o ilustre De-
putado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV – Boa tarde a todos. Quero cumprimen-
tar o Presidente e proponente desta homenagem, Deputado
Ezequiel Junior, cumprimentar o Deputado Ribamar Araújo;
cumprimentar o nosso homenageado Secretário de Estado de
Saúde, Williames Pimentel; cumprimentar o Basílio, nosso
Superintendente da SUDER; o Mauro Tada, que é Diretor Ge-
ral do Centro de Pesquisa de Medicina Tropical de Rondônia;
o Dr. Carlos Eduardo Rocha Araújo, Diretor Geral do Hospital
João Paulo II.

Quero fazer um cumprimento a nossa Secretária da
SEAS que está ali participando dessa homenagem a Sra. Hérika;
cumprimentar o nosso Secretário Adjunto da Saúde, o Dr.
Maiorquim; cumprimentar lá na galeria a nossa Diretora do
Santa Marcelina, a Irmã Lina; cumprimentar todos os presen-
tes, cumprimentar a imprensa, os servidores.

Eu quero ser breve e objetivo neste uso da palavra ape-
nas para registrar a minha satisfação de estar participando de
uma homenagem ao Secretário de Saúde, falar em homena-
gear Secretário de Saúde no Brasil não é coisa comum, ouviu
Pimentel? Não é coisa comum. O Brasil depois da Constituição
de 88, depois da assistência gratuita, o País foi entrando num
gargalo cada vez mais difícil, cada vez mais defasado os valo-
res, cada vez menos recursos e por isso a saúde tem sido um
caos no País inteiro. E na contramão da história Rondônia vem



25 DE ABRIL DE 2017Nº 65 981Pág.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

melhorando a sua saúde nos últimos anos, é uma evolução, e
às vezes a gente pensa que quando vê, quando se depara com
uma dificuldade que a coisa é de agora. Em 1993 a minha filha
afogou, passou cinco horas afogada, que milagrosamente res-
suscitou depois de cinco horas afogada, mas, eu saí com ela
no colo e levei para o João Paulo II, em 93, dia 31 de outubro
de 93, cheguei lá, Pimentel, era um domingo à tarde, finalzinho,
início de noite e a médica pediu que eu ficasse com ela em
observação, em 93 eu passei a noite sentado numa cadeira, e,
ela deitada debaixo da cadeira com um pedacinho de colchão
que eu coloquei debaixo da cadeira, 1993. Às vezes você fala:
“não, mas...”; hoje nós temos quase três vezes a população
que nós tínhamos em 93 em Porto Velho, no entanto, a nossa
saúde tem melhorado aqui na nossa Capital. É a saúde que a
população deseja? Não é no Brasil inteiro, mas é um País que
oferece saúde gratuita, você vai à Bolívia onde minha filha es-
tudou e terminou o curso de Medicina agora, no início de feve-
reiro, a Medicina lá é paga, não tem Medicina gratuita. Nós
temos Medicina gratuita para toda a população, uma popula-
ção de mais de 200 milhões de habitantes, e, não é fácil fazer
saúde gratuita para tanta gente.  E eu tenho acompanhado o
Pimentel nesses últimos anos como Secretário Municipal, como
Secretário Estadual, e quero dizer que eu tiro o chapéu para
você, ouviu Pimentel, eu tiro o chapéu para o senhor. Essa
pasta sem dúvida alguma é a pasta mais difícil que existe, é a
pasta mais complicada, é a pasta que mais tem problema em
todo o canto, quem está aqui em Porto Velho imagina o menor
município lá de Cabixi tem um problema lá de urgência, joga a
pessoa na ambulância e traz para o João Paulo II e assim vem
de todo o canto, assim vem do Amazonas e assim vem dos
Estados vizinhos até da Bolívia para atender aqui em Porto
Velho e a nossa Secretaria de Saúde tem que dá conta disso
tudo. Os municípios como Porto Velho, que poderiam fazer
uma saúde melhor para que não chegasse casos, às vezes,
banais que chegam lá no João Paulo II que poderia ser atendi-
do numa UPA, que poderia ser atendido no Posto de Saúde,
chegam lá para encher mais ainda aquele local de alta com-
plexidade que tinha que está lá só acidentado, só pessoas com
problemas graves, às vezes, vão crianças, mães que levam os
filhos para o Cosme e Damião, que levam para o João Paulo II
com coisas simples enchendo e dificultando cada vez mais a
saúde para o Estado de Rondônia, mas, o Pimentel e a sua
equipe têm sido competentes para solucionarem esses pro-
blemas. Então, em nome do Pimentel quero cumprimentar toda
equipe da saúde, vocês têm um camarada de excelência, eu
gosto muito dessa dupla porque eles são assim inteiramente
diferentes e se completam, não é? É assim não é? Ninguém se
completa se não for diferente. O que falta no Pimentel sobra
no Maiorquim, o que falta no Maiorquim sobra no Pimentel. E
por isso essa dupla dinâmica, tem sido muito eficaz para aten-
der a saúde do nosso Estado e muitas vezes, dos Estados que
estão próximos da gente, até mesmo da Bolívia. Justa home-
nagem. Parabéns ao Deputado Ezequiel Junior pela brilhante
ideia e justa homenagem ao Secretário Williames Pimentel e,
em nome dele, está homenageando toda equipe da Saúde do
nosso Estado. Muito obrigado, parabéns Secretário Pimentel.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Obrigado Deputado
Aélcio da TV. Concedo a palavra agora ao Deputado Laerte
Gomes, líder do Governo nesta Casa.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, que muito bem
conduz esta Sessão; caros colegas, Deputado Aélcio, Deputa-
do Ribamar; aos amigos que estão aqui hoje acompanhando

esta justa homenagem que o nosso homenageado Williames
Pimentel está aqui recebendo, a todos vocês os nossos cum-
primentos, a toda equipe da Saúde, amigos, em nome da Dona
Walquíria, matriarca da família que com certeza está com o
coração feliz vendo aqui o seu filho receber uma homenagem
do Estado de Rondônia, deste Poder Legislativo. E muito justa,
Dona Walquíria, muito justa, o seu filho é merecedor de toda
honra que ele está recebendo aqui deste Parlamento hoje.
Cumprimentar a nossa Mesa, a todos que aqui se fazem pre-
sentes, em nome do Basílio, nosso Superintendente da SUDER,
que neste ato com certeza também representa o Governo do
Estado; em nome do Cadu, nosso Diretor; vou ter a liberdade
de chamar de Cadu, o nosso Diretor do João Paulo, em seu
nome cumprimentar todos os Diretores de Unidades; em nome
da nossa Secretária, a Hérika da SEAS, também cumprimen-
tar os demais Secretários. E cumprimentar Senhor Presiden-
te, mais uma vez e parabenizar, o Pimentel, o nosso Pimentel
e eu conversando com o Pimentel na Secretaria, ele falou:
“pois é, alguns outros Deputados juntos, a homenagem minha
veio de um Deputado que eu não tenho muita proximidade e
que nem do meu partido é”. Mas, com certeza deve estar que-
rendo filiar no PMDB, o Deputado Ezequiel, ele está sem parti-
do e com certeza deve estar querendo filiar, mas, com certeza
será muito bem-vindo também. Dizer Pimentel, o seu trabalho
aqui à frente da Saúde não é necessário. Nós, olhando os nú-
meros, nós já podemos ver o quanto avançou a Saúde na sua
gestão. Os números são imensos, eu vi esta semana nós en-
tregando, entregamos ali dezenas de ambulâncias junto com
o Governador Confúcio Moura, junto com o nosso Secretário
Pimentel e ali o Pimentel mostrava os números de aumento de
leitos de internação, leitos de UTI. O único Estado do Brasil
que aumentou o leito de UTI foi aqui em Rondônia, isso é fruto
da sua gestão, da sua capacidade, da sua organização e da
sua equipe de trabalho, com certeza esse conjunto está dan-
do, está proporcionando aos rondonienses ter uma saúde de
mais qualidade. A saúde de Rondônia hoje, eu pude ter uma
experiência bem próxima, bem própria e a gente, Deputado
Aélcio, como Vossa Excelência teve em 1993, você aqui falava;
a gente só sente, conhece a fundo quando é com a gente,
sente na pele. Eu tive esta experiência aqui, o Dr. Maiorquim
está aqui e cuidou deste caso, do meu pai com anuência, com
todo apoio do Pimentel, um caso bem complicado e complexo
e eu pude ver o que é a saúde do Estado hoje na média e alta
complexidade. Hoje nós temos com certeza aqui em Rondônia,
os melhores profissionais, nós temos os melhores equipamen-
tos; talvez ainda pela burocracia, pelo que muitas vezes a Lei
atrapalha demais, talvez não tenhamos a estrutura física que
estes profissionais, que esta saúde que nós temos e que nossa
população logicamente é merecedora, talvez seja isso que nós
não tenhamos ainda. Quando se fala em João Paulo, se olha
só a casca por fora, porque a saúde, ela é muito, se fala em
saúde em Rondônia, já fala em João Paulo, as pessoas não
conhecem o que tem lá dentro, a estrutura que nós temos lá
dentro do João Paulo e de tantas outras unidades de Saúde
que nós temos em Rondônia. O Governador talvez, um dos
grandes erros e eu quero, eu não era Deputado, fui Prefeito,
fui Presidente dos Prefeitos de Rondônia na época; um dos
grandes erros, Deputado Ribamar, e, Vossa Excelência foi De-
putado na época, um dos grandes erros que o Governador
Confúcio Moura, ele cometeu no seu início de mandato, foi não
ter colocado o Williames Pimentel como Secretário de Saúde
desde o início do seu Governo, com certeza muita coisa seria
evitada, dentre elas, aquela operação que aconteceu na saú-
de, que eu tenho certeza que se fosse com o Pimentel, aquilo
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jamais teria acontecido. Mas, ainda bem que o nosso Governa-
dor soube corrigir o erro a tempo, Pimentel, e te colocou lá. Eu
quero te parabenizar aqui, pelo seu jeito, impaciente, duro,
mas, importantes porque é produtivo, é resolutivo, não tem
negócio para depois. E na saúde, infelizmente a saúde infeliz-
mente é a única área que não pode ser para depois, é já, é na
hora, e você tem isso. Por isso que você deu tão certo, e tão
certo é, e tão competente é na área da saúde, muito por este
seu jeito de resolver as coisas agora e tem que ser assim. Eu
quero te parabenizar, eu acho que este Parlamento, este Par-
lamento, Presidente Ezequiel, em seu nome também que pu-
xou isso, mas, com o apoio de todos os Deputados, este Parla-
mento fez e cometeu uma grande justiça, justiça de homena-
gear alguém que tem dedicado a sua vida para a saúde, na
área da saúde para melhorar a saúde do povo de Rondônia. O
Deputado Aélcio, disse muito bem, as pessoas se completam,
eu acho que o Pimentel com o Maiorquim, com toda a sua
equipe, um completa o outro, eles completam o Pimentel, e o
Pimentel é o grande líder deles, eu acho que é assim que fun-
ciona uma gestão, parabéns Pimentel. Eu acho que hoje você,
você saiba que esta homenagem que você está recebendo aqui,
ela foi feita de coração pelo Deputado Ezequiel, mas, foi feita
de muito coração, foi votada de muito coração por todos aque-
les Parlamentares que conseguem enxergar o avanço que nós
tivemos na saúde pública, em Rondônia, e grande parte disso,
e grande mérito disso é de Vossa Excelência e da sua equipe.
Parabéns e tenha sempre o meu respeito, o meu carinho e a
minha admiração.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Regis-
tramos ainda as presenças do senhor Sérgio Pereira, Diretor
Executivo do Hospital Infantil Cosme e Damião; do senhor José
Maria França Lima, Diretor Geral da Policlínica Oswaldo Cruz -
POC; senhora Maria do Socorro Rodrigues, Assessora de Gabi-
nete da Secretaria de Saúde.

Senhoras e senhores, Williames Pimentel de Oliveira,
nasceu em 1962, filho de Walquíria Emiliana da Silva Oliveira e
Jacinto Pimentel de Oliveira. É casado, pai de 03 (três) filhos,
nasceu em Porto Velho/RO, servidor público efetivo; Graduado
em Direito pela Faculdade de Rondônia – FARO, Pós-graduado
em Gestão Pública. Conta hoje com 55 anos de idade dos quais
39(trinta e nove) foram dedicados ao serviço público. A maior
parte foi assumindo cargos de comando, tanto na Prefeitura de
Porto Velho quanto no Governo Estadual e até no Governo Fe-
deral.

Iniciou sua vida profissional em 1978, aos 16 anos, como
office-boy do gabinete do Secretário de Segurança Pública do
Governo do Ex-Território de Rondônia. Passou por muitos car-
gos e funções públicas, as quais merecem destaques. Em 19
de março de 1987, foi nomeado Diretor Administrativo da Casa
Civil. Em 05 de novembro do mesmo ano, nomeado Assessor
do Grupo de Direção e Assessoramento Superior da
Governadoria, executando funções no Gabinete do Governador.
Pelo Decreto de 07.03.1989 foi nomeado Chefe do Gabinete da
Secretaria do Estado da Indústria e Comércio, Ciências e
Tecnologia. Pelo Decreto 09.04.1990, foi designado para exer-
cer o cargo em comissão de Direito Administrativo e Financeiro
do Instituto de Peso e Medida do Estado de Rondônia – IPEM/
RO. De 27.05.1991 a 31.12.1994, assessorou o Senador da
República José Ronaldo Aragão. Em 03.01.1995 foi indicado
pelo Poder Executivo Estadual para exercer o cargo de Diretor
Administrativo Financeiro da Companhia de Habitação Popular

de Rondônia – COHAB. Na data de 19.09.1997 foi nomeado
Presidente da Companhia de Habitação Popular de Rondônia
– COHAB. De 16.03.1998 a 10.12.1998 foi nomeado Secretá-
rio de Estado Adjunto da Administração do Governo do Estado
de Rondônia. Em 10.12.1998 nomeado Secretário Municipal
de Administração da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO.
A partir de 10.01.2001 foi nomeado Secretário Municipal de
Saúde do Município de Porto Velho/RO, onde permaneceu até
31.12.2004. Em 05.10.2005, nomeado para designar a função
de Diretor Nacional do Projeto Vigisus II – Banco Mundial –
Projeto de R$ 100 Milhões de Dólares. Em 21.06.2007, foi no-
meado Diretor do Departamento de Administração da Funda-
ção Nacional de Saúde. Em 01.02.2009, foi nomeado pela se-
gunda vez Secretário Municipal de Saúde de Porto Velho/RO.
A partir do ano de 2012, foi nomeado Secretário de Estado da
Saúde. Durante toda sua carreira, foi premiado com 5 desta-
ques. No ano de 2003 foi escolhido entre os 10 melhores Se-
cretários de Saúde de Capitais brasileiras. No ano de 2009, foi
escolhido como o melhor Gestor da área da saúde pública do
Estado de Rondônia e o melhor Secretário Municipal de Saúde
da Prefeitura Municipal de Porto Velho/RO. Assim a própria
vida profissional do homenageado demonstra por si só, os
relevantes serviços prestados em favor do Estado de Rondônia,
razão pela qual, a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
não poderia deixar de homenagear através do Excelentíssimo
senhor Deputado Ezequiel Junior, o senhor Williames Pimentel
de Oliveira.

Mas não acabou não, ainda tem mais aqui da vida des-
te grande profissional do Estado de Rondônia.

(Apresentação de vídeo).

Convidamos aqui à frente, o Excelentíssimo Senhor De-
putado Estadual Ezequiel Junior, para que possa fazer a entre-
ga ao Excelentíssimo Senhor Williames Pimentel da Medalha
do Mérito Legislativo.

Medalha do Mérito Legislativo: A Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia nos termos do Decreto Legislativo 690,
de 15 de março de 2017, de autoria do Excelentíssimo Senhor
Deputado Ezequiel Junior, concede Medalha do Mérito Legislativo
ao Sr. Williames Pimentel.

Convidamos a sua mãe para que possa também fazer a
entrega de um buquê. Convidamos os familiares do homena-
geado também aqui para que possam fotografar.

E registrar a presença do Rodney Antônio Paes, Supe-
rintendente da Superintendência Estadual da Juventude, Cul-
tura, Esporte e Lazer.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Meus amigos, mais
uma vez eu quero agradecer a presença de todos os senhores
que estão na galeria, agradecer a imprensa, os servidores
desta Casa, aos servidores da SESAU, aos familiares do Dr.
Williames Pimentel, aos Diretores do Hospital de Base, do João
Paulo II, demais servidores da Saúde do Estado. Agradeço
também a presença aqui do Deputado Laerte Gomes, Deputa-
do atuante nesta Casa, Secretários de Estado, na pessoa da
minha amiga Secretária Hérika, da Ação Social; cumprimen-
tar todos os demais Secretários, agradecer também a pre-
sença do Deputado Aélcio da TV, Deputado Ribamar Araújo. E
mais uma vez Secretário Pimentel, parabéns, o senhor é me-
recedor, esta Medalha é fruto do seu esforço e do sucesso do
seu trabalho, desse trabalho que o senhor lidera na saúde
aqui no nosso Estado. Então, neste momento eu quero conce-
der a palavra ao senhor.
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O SR. WILLIAMES PIMENTEL – Boa tarde a todos. Primeira-
mente quero cumprimentar o Presidente, Deputado Ezequiel
Junior, por um reconhecimento de uma equipe, o reconheci-
mento de um amor, de um compromisso, minha homenagem
ao senhor e minha eterna gratidão. Quero cumprimentar o
líder do meu Governo, o Deputado Laerte Gomes, onde tem
feito defesa intransigente de um Governo que veio para deixar
um legado para a história do meu Estado. Cumprimentar o
Deputado Ribamar Araújo, do qual recentemente estivemos
juntos defendendo a nossa Capital, e aqui o elo do Deputado
Ribamar, mamãe, é paraibano como a senhora de Campina
Grande, que eu tenho orgulho de ser seu filho, o Deputado
também é nordestino como à senhora. Quero agradecer tam-
bém a presença e agradecer o Deputado Aélcio da TV, este
homem que tem uma religião, e, um princípio de Deus que
aflora e contamina a todos nós com uma família linda, que
hoje consegue ramificar para dar uma mudança no processo
político com o filho na Câmara de Vereadores, que eu desejo
sucesso, e benções de Deus. Quero cumprimentar o represen-
tante do Governo, o Secretário de Desenvolvimento, Basílio,
que tem feito uma peregrinação pelo Brasil vendendo as
potencialidades do nosso Estado, para trazer investidores que
possam estar justamente na contramão do Brasil, desenvol-
vendo o Estado de Rondônia, do agronegócio, como um Esta-
do de oportunidades, esteve recentemente na FIESP com o
Governador Confúcio Moura, buscando investidores e levando
as nossas matrizes potenciais de desenvolvimento econômico
para trazer pessoas para investirem no nosso Estado, meus
cumprimentos, meus agradecimentos pelo senhor fazer um
brilhante trabalho no nosso Governo. E quero cumprimentar
os três líderes, Nilson Paniágua, filho daqui, filho do senhor
Osvaldo, médico Intensivista Neonatal, que abrilhanta, que nos
honra sendo Diretor do Hospital de Base, um Hospital com 600
leitos. Quero cumprimentar o Mauro Tada, Diretor do CEPEM,
este cientista que agora com todo o fruto do seu trabalho está
aprimorando, e, vai supervisionar quase duas mil pessoas na
fase de estágio da vacina contra a Dengue, parabéns pelo tra-
balho que o senhor desenvolve, afinal de contas o senhor foi
um discípulo do professor Hidelbrando que nos deixou um le-
gado quase próximo da descoberta da vacina contra a malá-
ria, parabéns pelo senhor estar no nosso meio, e ao Carlos
Eduardo, nosso incansável, heróico, brilhante, dedicado que
atende mais de 50 mil pessoas por ano naquele hospital, que
nós fazemos parte de heróis por atender naquele espaço físi-
co, e eu não podia deixar de registrar um talento de uma dedi-
cação que acima das suas forças, acima das suas forças, o
que você faz ali é digno de você estar aqui no meu lugar, é por
isso que esse mérito é seu, como de todos vocês, ninguém é
gestor de um sistema de saúde se não tiver uma equipe como
Maiorquim que abrilhanta que coloca muitas vezes a serenida-
de para poder tranquilizar a efervescência que nós vivemos.
Quero agradecer minha família, que tem tido a paciência a
tolerância de mesmo eu morando tão perto, a minha ausên-
cia, porque esse filme que passou aqui, ele nos traz realmente
uma história, uma história que nós não conseguiríamos reali-
zar se não fosse tanta dedicação de horas, de dias de traba-
lho. Quero agradecer a Socorro também que está aqui, que
faz parte desse equilíbrio, dessa conclamação de todo o corpo
técnico da Secretaria de Saúde. A minha colega, Secretária
Hérika, também que está aqui, que faz um trabalho brilhante e
agora está à frente do nosso Projeto Criança Feliz, para a
gente tentar coadunar, SESAU e Ação Social, na busca de uma
integração da saúde integral de nossas crianças. Na verdade,
este filme que passou aqui, ele representa essa história de

quase 05 anos, passa pelo João Paulo a instalação do tomógrafo
que não tinha, passa pelo HB, o tomógrafo que não tinha, pas-
sa pela Domitila o serviço de diálise que nós implantamos em
Ariquemes e dentro do Hospital de Base, para o paciente crô-
nico e o paciente agudo, passa pelas novas 05 salas cirúrgicas
que implantamos no Hospital de Base, e agora implantamos
mais 01, sexta, passa pela inauguração do Hospital de São
Francisco, passa pelo novo Heuro, o novo Pronto Socorro em
Cacoal, passa pelo novo sistema de informatização da Secre-
taria, passa pela Policlínica Oswaldo Cruz, que atende 1.200
pessoas por dia, passa pelas residências médicas, o Hospital
de Base formando médicos, urologista, pediatra, ginecologis-
ta, infectologista, cirurgiões, clínicos gerais, intensivista
neonatal, passa por toda uma linha de cuidado e de atenção, e
passa por um fortalecimento às doenças crônicas, às doenças
letais, como é o investimento para combater o câncer. A Se-
cretaria de Saúde investe mais de 60 milhões por ano para
combater o câncer, mais de 10%, dos 400 milhões que sobra
para custeio, o orçamento da SESAU é 900 milhões, 500 é
para a folha, 400 é para o custeio, dos 400, 60 milhões é só
pra combater o câncer, com Barretos, nosso parceiro, nosso
grande carro chefe, que o Governador Confúcio Moura trouxe
para cá, investimos por ano 25 milhões; como é Cacoal, que
nós implantamos uma nova unidade do câncer, que estamos
atendendo o Estado, em duas grandes regiões de saúde, fa-
zendo rádio e quimioterapia, e que agora esse serviço de rá-
dio e quimioterapia está a serviço do Acre, vamos começar a
recepcionar para fazer rádio e quimioterapia em Rondônia
porque as máquinas estão quebradas, mais de 300 pacientes;
estamos fazendo os acertos finais para recepcionar os pacien-
tes do Estado do Acre. Então isso prova que nós estamos à
frente, que nós estamos cada vez mais fortalecidos, e esse
reconhecimento de toda uma equipe, ele vem com uma histó-
ria de choro, de raiva, de tentar modificar o Estado de coisa e
tentar elevar a saúde das pessoas, nós não estaríamos num
conceito nacional como um dos Estados que mais investiu e
fortaleceu os números de leitos clínicos, como números de
leitos UTI, se nós não tivéssemos realmente como provar. A
GloboNews recentemente, como o Deputado colocou, colocou
Rondônia à frente de São Paulo, do Rio de Janeiro e de Aracaju,
como um Estado do tamanho de Rondônia. Nós estamos em
primeiro, porque conseguimos ter o apoio de um idealista, de
um governante estadista, Confúcio Moura, nos deu a condição
para todos, todos nós; a nutrição, que montou um sistema de
autogestão. Hoje nós temos o SAMD que atende mais de 300
pessoas em casa; coordenado pela Sâmia. Nós temos o servi-
ço do LEPAC, um laboratório com esteira, que atende mais de
cinco mil exames por hora, retornando o sistema para os hos-
pitais via internet. Um laboratório que passou as imagens aqui
e resgatou a inauguração feita pelo atual Presidente da Repú-
blica, Michel Temer. As nossas compras, tivemos uma econo-
mia em 2016, de mais de R$ 80 milhões, entre o valor desta-
cado e o valor efetivamente licitado pela SUPEL. Isso prova
uma gestão de qualidade, uma gestão austera, uma gestão,
acima de tudo, voltada para o resultado da melhoria da quali-
dade de vida das pessoas. E a gente não para, o Deputado
anunciou por primeiro, hoje inicia o mutirão da saúde. Iremos
ter atendimento noturno nos nossos prestadores de ressonân-
cia, tomografia, vários outros exames simultaneamente, em
Vilhena, Cacoal e Porto Velho, para nós continuarmos avan-
çando na contramão do Brasil que está fechando hospitais,
está fechando serviços, nós estamos ampliando. Nós quere-
mos que a dignidade do nosso cidadão, do nosso paciente seja
cada vez melhor. Nós não podemos deixar de nos lembrar dos
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aviões, quantas mortes ocorreram neste Estado porque não
tinha o serviço aeromédico para resgatar os pacientes. Em
Cerejeiras, quase mil quilômetros de distância para Porto Ve-
lho; em Costa Marques, Guajará-Mirim, quantas crianças que
antes nasciam com dificuldade de uma gravidez de alto risco e
não tinha à hora de ouro para ser removida para chegar a
Porto Velho, no Hospital de Base e que agora chegam. Então,
essa é a linha de ação, é a nossa história, que nós temos
construído ao longo desses cinco anos. Vinte mil pacientes ca-
dastrados, recebendo medicação de alto custo, de uso contí-
nuo, mensalmente; mais de cinco mil cadeiras de roda, cadei-
ras de banho, muletas, foram entregues para os pacientes como
benefício social, de melhorar sua dignidade para locomoção. O
Centro de Reabilitação, lá no Mariana, fazendo o serviço de
fisioterapia neurológica, fisioterapia muscular, fisioterapia dos
membros; fonoaudiólogo, as cirurgias de catarata, as cirurgias
de transplante de rim, isso tudo são conquistas que nós
estamos cada vez mais empenhados em manter. E a grande
dificuldade não é criar um serviço de saúde, a grande dificul-
dade é manter todo esse universo funcionando na plenitude,
funcionando na sua capacidade máxima, porque no sistema de
Saúde, o que você implanta, o que você inaugura, o que você
entrega para a sociedade, você não tem mais como voltar atrás.
É por isso que graças ao meu Deus, eu recebo esse prêmio, na
presença da minha família, na presença de amigos, na presen-
ça de líder da Secretaria de Saúde, eu agradeço a cada um de
vocês, isso aqui é de vocês. Está no meu pescoço porque eu
simbolizo a representação da Secretaria de Saúde, mas, o es-
forço, a dignidade, o suor, os dias de trabalho, os dias incansá-
veis e os que virão, é de cada um de vocês. Cada um de vocês
contribuiu para que isso acontecesse, cada um de vocês con-
tribuiu para que nós chegássemos nesse reconhecimento. A
equipe do LACEN, do laboratório Central; a equipe do CETAS,
com os custos de formação para os nossos profissionais de
saúde; o serviço de auditoria e monitoramento; a Tereza, no
gabinete; aos assessores, a todos, todos, todos. Eu estou enu-
merando porque eu estou vendo alguns de vocês e a emoção
vai batendo mais forte, mas, que quero, a cada um de vocês,
agradecer, agradecer e agradecer. E amanhã, nós saímos hoje
de um dia de festa, volta tudo para o normal, para a nossa
potência máxima, de nós continuarmos focados. Focados, aci-
ma de tudo, no nosso dever; focados, acima de tudo, na grati-
dão. Eu vi também aqui várias fotos de passagem da Deputada
Marinha Raupp. A Deputada Marinha Raupp faz parte de um
abre alas junto ao Ministério da Saúde, que muitas das nossas
conquistas viabilizadas para a população do Estado de Rondônia,
nós devemos a gratidão e o reconhecimento a essa mulher
guerreira, honesta, essa mulher altamente dedicada que aqui
eu presto meu agradecimento e minha homenagem. Deputado
Ezequiel Junior, todo corpo de Deputados presente a esta Casa
de Leis, que eu tenho o maior respeito, minha gratidão, meu
respeito, minha consideração. Eu levo esse reconhecimento
como um fruto de que eu tenho que fazer muito mais e que eu
tenho que permanecer focado para eu honrar este reconheci-
mento junto com toda a minha equipe. É por isso que amanhã
já retornamos para a nossa potência máxima da pressão, do
caldeirão que ferve 24 horas por dia, em homenagem e o res-
peito ao senhor, ao senhor e a toda Assembleia que está nos
motivando a fazermos mais, está nos motivando que nós
estamos no caminho certo, está nos motivando que a força do
trabalho não há resistência que tire a nossa dignidade e que
tire qualquer conceito de que nós somos negligentes, porque
nós temos a força do trabalho e como este hino que me emo-

cionou, que me derrubou lágrimas, vocês são vencedores, eu
sou um mero colaborador de vocês.

Viva a homenagem que a SESAU tem à Família SESAU.
Muito obrigado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR (Presidente) – Mais uma vez pa-
rabéns Secretário, parabéns a equipe, agradeço mais uma
vez a presença de todos.

Invocando a proteção de Deus declaro encerrada esta
Sessão Solene, convidando a todos para um coquetel que será
servido no Salão Nobre desta Assembleia.

(Encerra-se esta Sessão Solene às 16h33min).

20ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 18 de Abril de 2017

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

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 55 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Geraldo da
Rondônia(PHS), Hermínio Coelho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN),
Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB),
Leo Moraes (PTB);Luizinho Goebel (PV), Ribamar Araújo (PR)
e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Jean Oliveira (PMDB), Marcelino
Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB), Rosângela
Donadon (PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Sob a proteção de
Deus e em nome do povo rondoniense, declaro aberta a 20ª
Sessão Extraordinária da 3ª Sessão Legislativa da 9ª
Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Peço a dispensa da leitura
da ata, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está dispensada a
leitura da Ata da Sessão anterior e determino a sua publica-
ção no Diário da Assembleia Legislativa.

Passamos a Ordem Dia. Solicito ao senhor Secretário
que proceda a leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
DA MESA DIRETORA. Acrescenta inciso XIV ao artigo 2º da
Resolução 262, de 26 de março de 2014.

PROJETO DE LEI 634/17 DO PODER EXECUTIVO/ MENSAGEM
080. Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplementar
por superávit financeiro, até o montante de R$ 734.665,08,
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em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Estadual de Assis-
tência Social – FEAS.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 634/
17. Encontra-se sem Parecer. Solicito ao Deputado Luizinho
Goebel, para proceder Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Projeto de Lei 634/17 de autoria
do Poder Executivo, Mensagem 080. Autoriza o Poder Executi-
vo abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o
montante de R$ 734.665,08 em favor da Unidade Orçamentá-
ria do Fundo Estadual de Assistência Social – FEAS. Portanto,
a matéria é legal, regimental e constitucional, por isso somos
de Parecer favorável a aprovação da matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Luizinho Goebel, em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o Parecer
pelas Comissões Pertinentes.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 634/
17, em votação o Projeto. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 635/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 081. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro,
até o montante de R$ 85.000,00, em favor da Unidade Orça-
mentária: Fundo de Apoio a Cultura do Café em Rondônia –
FUNCAFÉ.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei se
encontra sem Parecer. Deputado Adelino Follador, para emitir
Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mensagem 081, Projeto de Lei
635/17 que autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suple-
mentar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
85.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Apoio
à Cultura do Café em Rondônia – FUNCAFÉ. Somos de Parecer
favorável pelas Comissões Pertinentes, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 635/
17. Em discussão, em votação. Os Deputados favoráveis per-
maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE RESOLUÇÃO
100/17 DA MESA DIRETORA. Acrescenta inciso XIV no artigo
2º da Resolução 262, de 26 de março de 2014.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto está sem
Parecer, solicito ao Deputado Jesuíno para emitir Parecer pe-
las Comissões Pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Sr. Presidente, trata-se do Proje-
to de Resolução 100/17, autoria da Mesa Diretora, acrescenta

inciso XIV no artigo 2º da Resolução 262, de 26 de março de
2014. O projeto dá uma interpretação no que tange a questão
de xerocópia, no caso, Xerox, não havendo nenhum prejuízo,
bem como está dentro dos preceitos constitucionais. Diante
dessa questão, diante dessa discussão, somos de Parecer fa-
vorável pelas Comissões Pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em vota-
ção o Parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Em discussão única o Projeto de Resolução 100/17. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 636/17
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 082. Autoriza o Poder Execu-
tivo a abrir Crédito Suplementar por excesso de arrecadação
até o montante de R$ 7.551.960,65, em favor da Unidade Or-
çamentária: Secretaria de Estado de Planejamento, Orçamen-
to e Gestão – SEPOG.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei se
encontra sem Parecer. Solicito ao Deputado Jesuíno Boabaid
para emitir parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Trata-se do Projeto de Lei 636/
17, autoria do Poder Executivo/Mensagem 082. Ementa: auto-
riza o Poder Executivo a abrir crédito Suplementar por excesso
de arrecadação até o montante de R$ 7.551.960,65, em favor
da Unidade Orçamentária: Secretaria de Estado de Planeja-
mento, Orçamento e Gestão – SEPOG. Juntadas todas as do-
cumentações pertinentes, somos de Parecer favorável pelas
Comissões Pertinentes, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em votação o Pare-
cer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto 636/17. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, senhor Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 612/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 061. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir para o município de Jaru, mediante doação,
imóvel pertencente ao Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - O projeto já tem
Parecer. Então, em primeira discussão e votação o Projeto de
Lei 612/17. Autoriza ao Poder Executivo a transferir para o
Município de Jaru, mediante doação, imóvel pertencente ao
Estado de Rondônia. Em primeira discussão e votação. Em dis-
cussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai à segunda discussão e votação.

Registrar a presença aqui do Vereador Cláudio, em nome
do Deputado Lebrão, o Vereador Cláudio de Seringueiras, obri-
gado pela presença.
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O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, só uma Questão
de Ordem, cumprimentar aqui o Tião Careca e a Lucila lá de
São Miguel, o Deputado Lebrão já cumprimentou também, é
uma alegria tê-los aqui conosco, da Rádio Verdes Mares.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Próxima matéria, Sr.
Secretário.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – PROJETO DE LEI COMPLE-
MENTAR 159/17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 068. Alte-
ra o inciso II do artigo 85, da Lei complementar n° 432, de 3 de
março de 2008, que “Dispõe sobre a Nova Organização do Re-
gime Próprio de Previdência Social dos Servidores Públicos Ci-
vis e Militares do Estado de Rondônia e dá outras providênci-
as”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto de Lei en-
contra-se sem parecer, Projeto de Lei Complementar. Solicito
ao Deputado Laerte para emitir o parecer.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, trata-se da Men-
sagem 068. Trata-se Senhor Presidente, da matéria de autoria
do Poder Executivo/Mensagem 068, é um Projeto de Lei Com-
plementar 159/17, que altera o inciso II, do artigo 85, da Lei
complementar n° 432, de 3 de março de 2008, que “Dispõe
sobre a Nova Organização do Regime Próprio de Previdência
Social dos Servidores Públicos Civis e Militares do Estado de
Rondônia e dá outras providências”. Esse Projeto, senhor Pre-
sidente, ele simplesmente subtrai a palavra “diretrizes”, que
passa a ser competência do Conselho Superior Previdenciário.
A nova redação, ela fica como “aprovar a política de investi-
mentos dos recursos do Fundo Previdenciário do Estado de
Rondônia”. E a redação atual: “aprovar a política e diretrizes”.
A única coisa que faz aqui, senhores Deputados, é suprimir a
palavra ‘diretrizes’. Então, pela boa redação técnica, legalida-
de, e, constitucionalidade; somos de Parecer favorável, senhor
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Laerte Gomes. Em votação
o Parecer. Deputado Jesuíno, para discutir o Parecer.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria que o relator fizesse a
leitura do artigo que está sendo alterado, por gentileza, só
para a gente ter ciência no Projeto de Lei.

O SR. LAERTE GOMES – Pois não Excelência.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Eu queria que Vossa Excelência só
fizesse a leitura do artigo ora em discussão.

O SR. LAERTE GOMES – A ementa não precisa, só o artigo,
não é? Artigo 1°. O inciso II, do artigo 85, da Lei complementar
n° 432, de 3 de março de 2008, que “Dispõe sobre a Nova
Organização do Regime Próprio de Previdência Social dos Ser-
vidores Públicos Civis e Militares do Estado de Rondônia e dá
outras providências”. Passa a vigorar com a seguinte redação:
“aprovar a política de investimentos dos recursos do Fundo
Previdenciário do Estado de Rondônia”. Esta Lei Complementar
entra em vigor na data da sua publicação.

O SR. JESUÍNO BOABAID – Obrigado Excelência.

O SR. LAERTE GOMES – Só suprime a palavra ‘diretrizes’.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer do ilustre Deputado Laerte Gomes. Em votação. Os De-
putados favoráveis permaneçam como se encontram e os con-
trários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Votação nominal do Projeto de Lei Complementar 159/
17. Votação nominal. O painel já está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputado Aélcio da TV - sim
- Deputado Airton Gurgacz - sim
- Deputado Alex Redano - sim
- Deputado Anderson do Singeperon - sim
- Deputado Cleiton Roque - sim
- Deputado Dr. Neidson - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputado Ezequiel Júnior - sim
- Deputada Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - sim
- Deputado Laerte Gomes - sim
- Deputado Lazinho da Fetagro - sim
- Deputado Lebrão - sim
- Deputado Léo Moraes - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputada Rosângela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - sim
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Com 18 votos favo-
ráveis está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 577/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 039. Dá nova redação aos
artigos 1º e 2º, da Lei nº 3.721, de 22 de dezembro de 2015,
que “Autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante doa-
ção, lotes de terras pertencentes ao Estado de Rondônia para
a União Federal, no Município de Porto Velho”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto se encon-
tra sem Parecer. Solicito ao ilustre Deputado Cleiton Roque
para emitir Parecer pela Comissão de Finanças e Orçamento.

O SR. CLEITON ROQUE – Projeto de Lei 577/17, de autoria do
Poder Executivo/Mensagem 039, que “Dá nova redação aos
artigos 1º e 2º, da Lei nº 3.721, de 22 de dezembro de 2015,
que ‘Autoriza o Poder Executivo a transferir, mediante doação,
lotes de terras pertencentes ao Estado de Rondônia para a
União Federal, no Município de Porto Velho’”.

Somos de Parecer favorável quanto à matéria, senhor
Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Cleiton Roque. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 577/
17. Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis per-
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maneçam como se encontram e os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 619/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 069. “Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro,
até o montante de R$ 19.767.223,44, em favor da Unidade
Orçamentária: Departamento Estadual de Estradas de Roda-
gem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto se encon-
tra sem Parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador para
emitir Parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 619/17, Mensa-
gem 069, “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito Suple-
mentar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
19.767.223,44, em favor da Unidade Orçamentária: Departa-
mento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER”.

Somos de Parecer favorável, senhor Presidente, pelas
Comissões pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Presidente, eu solicito vista dessa
matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Está concedido o
pedido de vista do Deputado Luizinho Goebel.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu já queria encaminhar, além do
pedido de vista, já fazer um pedido para a Assessoria Legislativa,
vou encaminhar pelo gabinete um pedido de informações. Eu
só estou colocando que eu vou acrescentar depois, como está
dando..., o pedido de vista está sendo em plenário, automati-
camente eu vou encaminhar já à Secretaria Legislativa, só como
lembrete que eu estou encaminhando, pelo gabinete, um pe-
dido de informações.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 620/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 070. Autoriza O Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro,
até o montante de R$ 1.015.910,74 em favor da Unidade Or-
çamentária: Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Ado-
lescente – FUNEDCA.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O projeto se encon-
tra sem parecer. Solicito ao senhor Deputado Luizinho Goebel
para emitir parecer pelas Comissões pertinentes.

O SR. LUIZINHO GOEBEL - Projeto de Lei 620/17 de autoria do
Executivo/Mensagem 070, que “Autoriza O Poder Executivo a
abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o
montante de R$ 1.015.910,74 em favor da Unidade Orçamen-
tária: Fundo Estadual dos Direitos da Criança e do Adolescente
– FUNEDCA”. Portanto, pelas Comissões Pertinentes somos de
Parecer favorável à aprovação da matéria.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Luizinho Goebel. Em vota-

ção o Parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 620/
17. Em discussão, em votação. Os Srs. Deputados favoráveis
permaneçam como se encontram e os contrários se manifes-
tem. Está aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 621/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 071. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a transferir para o Município de Nova Brasilândia d´Oeste,
mediante doação, edificação pertencente ao Estado de
Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem Parecer. Solicito ao ilustre Deputado Adelino Follador
para emitir Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mensagem 071, Projeto de Lei
621/17. Autoriza o Poder Executivo a transferir para o Municí-
pio de Nova Brasilândia d´Oeste, mediante doação, edificação
pertencente ao Estado de Rondônia. Somos de Parecer favo-
rável, Sr. Presidente, pelas Comissões pertinentes.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção o Parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto 621/17. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - PROJETO DE LEI 623/
17 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 073. Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, até o montante de R$ 77.841.913,79 em favor das Unida-
des Orçamentárias: Tribunal de Justiça – TJ e Fundo de Aper-
feiçoamento dos Serviços Judiciários – FUJU.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Projeto de Lei 623/
17, falta Parecer. Solicito ao ilustre Deputado Adelino Follador,
para emitir Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 623/17 do Poder
Executivo/Mensagem 073.  Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante
de R$ 77.841.913,79 em favor das Unidades Orçamentárias:
Tribunal de Justiça – TJ e Fundo de Aperfeiçoamento dos Ser-
viços Judiciários – FUJU.

Somos de Parecer favorável pelas Comissões Pertinen-
tes, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Parecer favorável
do ilustre Deputado Adelino Follador. Em discussão, em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o Parecer.
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Em primeira discussão e votação o Projeto 623/17. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam
como se encontram e os contrários se manifestem. Está apro-
vado. Vai à segunda discussão e votação.

Registrar a presença do Vereador Elias da Saúde, Adilson
Passarinho da Câmara Municipal de Nova Brasilândia. Muito
obrigado pela presença.

Próxima matéria, Sr. Secretário

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) - PROJETO DE LEI 624/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 074. Autoriza o Poder Executi-
vo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o
montante de R$ 1.375.611,50 em favor da Unidade Orçamen-
tária: Fundo Especial da Defensoria Pública do Estado de
Rondônia – FUNDEP.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Falta o Parecer. So-
licito ao Deputado Adelino Follador para emitir Parecer pelas
Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 624/17 do Poder
Executivo/Mensagem 074. Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Suplementar por Superávit Financeiro até o montante
de R$ 1.375.611,50 em favor da Unidade Orçamentária: Fundo
Especial da Defensoria Pública do Estado de Rondônia – FUNDEP.

Somos de Parecer favorável pelas Comissões Pertinen-
tes, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção. Os Deputados favoráveis permaneçam como se encon-
tram e os contrários se manifestem. Está aprovado o parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto. Em discus-
são, em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado.
Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 625/17
DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 075. Autoriza o Poder Exe-
cutivo a abrir Crédito Adicional Especial por excesso de arreca-
dação, até o montante de R$ 8.320.000,00 em favor da Unida-
de Orçamentária: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem Parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador para
emitir Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 625/17 do Poder
Executivo/Mensagem 075. Que autoriza o Poder Executivo a
abrir Crédito Adicional Especial por excesso de arrecadação,
até o montante de R$ 8.320.000,00 em favor da Unidade Orça-
mentária: Secretaria de Estado da Educação – SEDUC.

Somos de Parecer favorável, pelas Comissões Pertinen-
tes, Sr. Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção o Parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei. Em
discussão, em votação. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram e os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai à segunda discussão e votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE LEI 637/17
DA MESA DIRETORA. Altera o inciso II do § 1º do artigo 4º da
Lei nº 3.985/2017 e dá outras providências.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – O Projeto encontra-
se sem Parecer. Solicito ao Deputado Adelino Follador para
emitir Parecer pelas Comissões Pertinentes.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Projeto de Lei 637/17. Altera o
inciso II do § 1º do artigo 4º da Lei nº 3.985/2017 e dá outras
providências, de autoria da Mesa Diretora. Somos de Parecer
favorável pelas Comissões Pertinentes, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Pa-
recer favorável do ilustre Deputado Adelino Follador. Em vota-
ção o Parecer. Os Deputados favoráveis permaneçam como
se encontram e os contrários se manifestem. Está aprovado o
Parecer.

Em primeira discussão e votação o Projeto de Lei 637/
17. Em discussão o Projeto, em votação. Os Deputados favo-
ráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai à segunda discussão e
votação.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO LEBRÃO. Requer à Mesa nos termos do parágrafo
único do artigo 199 do Regimento Interno, seja dispensado
interstício regimental para apreciação em segunda discussão
e votação dos Projetos: 636/17; 159/17; 620/17; 621/17 e
624/17; 623/17; 625/17; 612/17; 577/17; 634/17; 635/17 e
637/17.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento de dispensa de interstício do ilustre De-
putado Lebrão. Em discussão, em votação. Os Deputados fa-
voráveis permaneçam como se encontram e os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Registrar a presença da Vereadora Enfermeira Antônia,
da Câmara Municipal de São Felipe; muito obrigado Vereadora
Antônia.

Próxima matéria, Sr. Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Não há mais matéria, se-
nhor Presidente. Está encerrada a Ordem do Dia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Encerrada a Ordem
do Dia e nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida a fim de apreciarmos em se-
gunda discussão e votação as matérias aprovadas nesta Ses-
são.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se está Sessão às 16 horas e 24 minutos).
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16ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 18 Abril de 2017

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

Secretariado pelo Sr.
LEBRÃO - 1º Secretario

(Às 15 horas e 09 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES:Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Alex Redano (PRB), Airton Gurgacz (PDT), Anderson
do Singeperon(PV), Cleiton Roque (PSB), Dr. Neidson (PMN),
Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Hermínio Coe-
lho (PDT), Jesuíno Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho
da Fetagro(PT), Lebrão (PMDB), Leo Moraes (PTB);Luizinho
Goebel (PV), Maurão de Carvalho (PMDB),Ribamar Araújo (PR)
e Saulo Moreira (PDT).

DEPUTADOS AUSENTES: Geraldo da Rondônia(PHS), Jean Oli-
veira (PMDB), Marcelino Tenório (PRP), Rosângela Donadon
(PMDB) e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 16ª Sessão Ordinária da 3ª Sessão Legislativa
da 9ª Legislatura da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia.

Registrar a presença Prefeito de Novo Horizonte, Cleiton,
obrigado pela presença, as demais pessoas, muito obrigado.

Solicito ao senhor Secretário que proceda à leitura da
Ata da Sessão Ordinária anterior.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observações dou-a por
aprovada.

Quero registrar a presença do Vereador Moacir
Rodrigues, Câmara Municipal de Colorado do Oeste, obrigado
pela presença Vereador Moacir, e também do Vereador Antô-
nio Iran, Câmara Municipal de Nova Mamoré, obrigado Iran
pela presença; Vereador Iran, e também do Vereador Marcos
da Hora e Lucivaldo Fabrício da Câmara Municipal de Candeias
do Jamari, muito obrigado Vereador Marcos da Hora e o Vere-
ador Lucivaldo, pela presença.

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

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura do Expe-
diente Recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Mensagem nº 79/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Dispõe sobre as Diretrizes para a elabora-
ção da Lei Orçamentária de 2018”.
02 – Mensagem nº 80/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$

734.665,08, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo Esta-
dual de Assistência Social – FEAS”.
03 – Mensagem nº 81/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
Suplementar por Superávit Financeiro, até o montante de R$
85.000,00, em favor da Unidade Orçamentária: Fundo de Apoio
à Cultura do Café em Rondônia – FUNCAFÉ”.
04 – Mensagem nº 82/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Suplementar por Excesso de Arrecadação, até o montante de
R$ 7.551.960,65, em favor da Unidade Orçamentária: Secre-
taria de Estado do Planejamento, Orçamento e Gestão – SEPOG”.
05 – Mensagem nº 83/2017 – Poder Executivo, encaminhando
Veto Total ao Projeto de Lei que “Institui o Plano Estadual de
Combate ao Suicídio no âmbito do Estado de Rondônia”.
06 – Ofício nº 686/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 924/17, de autoria da Comissão de Saúde,
Previdência e Assistência Social.
07 – Ofício nº 687/2017 – DITEL, encaminhando resposta ao
Requerimento nº 932/17, de autoria do Senhor Deputado
Anderson do Singeperon.
08 – Ofícios nº 655, 610, 611, 678, 679, 680/2017 – DITEL,
encaminhando respostas aos Requerimentos nº 921, 920, 919,
947, 946, 948/17, de autoria do Senhor Deputado Jesuíno
Boabaid.
09 – Ofícios nº 651, 682 e 650/2017 – DITEL, encaminhando
resposta as Indicações Parlamentares nº 3311, 3395 e 3329/
17, de autoria do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid.
10 – Ofício nº 685/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3424/17, de autoria do Senhor De-
putado Laerte Gomes.
11 – Ofício nº 683/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3410, de autoria do Senhor Deputa-
do Adelino Follador.
12 – Ofício nº 654/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3363/17, de autoria Coletiva.
13 – Ofício nº 653/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3391/17, de autoria do Senhor De-
putado Jean Oliveira.
14 – Ofício nº 652/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3324/2017, de autoria do Senhor
Deputado Aélcio da TV.
15 – Ofício nº 593/2017 – DITEL, encaminhando resposta a
Indicação Parlamentar nº 3169/16, de autoria do Senhor De-
putado Airton Gurgacz.
16 – Ofício nº 441/2017 – IDARON, encaminhando justificativa
referente ao Ofício P/ALE nº 0269/2017, informando que o Pre-
sidente do IDARON não pôde comparecer ao Plenarinho das
Comissões, no dia 12/04/2017.
17 – Ofício nº 032/2017 –SINDSID, informando que a Catego-
ria dos Servidores Públicos da Agência IDARON, deliberou pela
deflagração de greve geral por tempo indeterminado, a ser
realizada a partir de dia 17 de abril de 2017.
18 – Ofício nº 033/2017 – Câmara Municipal de Buritis, solici-
tando que se digne em designar uma Sessão Ordinária
Itinerante no Município de Buritis em local, dia e horário a se-
rem determinados a critério da Assembleia Legislativa.
19 – Memorando nº 089/2017 – Gabinete Deputado Jesuíno
Boabaid, encaminhando Denúncia para que sejam tomadas as
providências dentro da Comissão de Segurança Pública, refe-
rente a direitos e prerrogativas da servidora policial cedida à
Superintendência de Polícia Técnico-Científica – POLITEC.
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20 – Memorando nº 163/2017 – Gabinete do Deputado Jesuíno
Boabaid, dando ciência à Comissão de Defesa do Consumidor,
em atenção ao descumprimento da Lei nº 4.008 de 2017.
21 - Requerimento do Senhor Deputado Aélcio da TV, justifi-
cando ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 12 de
abril de 2017.
22 - Requerimento do Senhor Deputado Jesuíno Boabaid, justi-
ficando ausência na Sessão Ordinária realizada no dia 12 de
abril de 2017.
23 – Ofício nº 65/2017 – Governo do Estado, encaminhando o
Balanço Geral do Estado, o Relatório de Atividades Desenvolvi-
das e o Controle Interno, relativos ao exercício de 2016.
Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lido o Expediente.
Passamos as Breves Comunicações, não há oradores inscritos.
Encerrada as Breves Comunicações.

Eu quero anunciar a presença do Vereador Diogo da
Central do Boi, da Câmara Municipal de Seringueiras, obrigado
pela presença.

Passamos a Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
que proceda a leitura das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÂO DE MATÉRIAS

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – Procede a leitura das pro-
posições recebidas.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os Policiais Militares do 3º Grupamento,
da 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo, do 2º Batalhão da
Polícia Militar no município de Mirante da Serra – RO, confor-
me ações meritórias em anexo.
 - REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os Policiais Militares do 2º Grupamento,
do 2º Pelotão da 4ª Companhia de Policiamento Ostensivo de
Fronteira do 2º Batalhão de Polícia Militar, do município de Al-
vorada d’Oeste, conforme ações meritórias em anexo.
 - REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, aos Policiais Militares do 2º Grupamento, do 3º
Pelotão, da 3ª Companhia de Policiamento Ostensivo, do 2º
Batalhão da Polícia Militar, do município de Nova União, confor-
me ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor, para os Policiais do 2º Grupamento, do 4º Pe-
lotão, da 3º Companhia de Policiamento Ostensivo, do 2º Bata-
lhão da Polícia Militar do município de Vale do Paraíso-RO, con-
forme ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
Voto de Louvor para os Policiais Militares do 3º Pelotão de Po-
liciamento Ostensivo de Fronteira, do 2º Batalhão de Polícia
Militar, localizado no município de São Francisco do Guaporé-
RO, conforme consta nas ações meritórias em anexo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LÉO MORAES. Requer a Mesa
Diretora a realização de Audiência Pública no dia 19 de maio
de 2017, às15h00 horas, para debatermos a Reforma Política e
a possível Lista Fechada no País.
- REQUERIMENTO DO DPEUTADO LÉO MORAES. Requer a Mesa
que solicite do Poder Executivo com cópia a Presidência do
IDARON-RO, informações sobre: a correção e adequação ao
Plano de Carreiras dos Servidores no ano de 2012, como tam-
bém as regulamentações de benefícios previstos em lei e não
regulamentados.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer a Mesa Diretora quesolicite ao Poder Executivo,

notadamente ao Diretor Geral da Polícia Civil informações so-
bre o concurso público da Polícia Civil.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer a realização de Audiência Pública no dia 08 de maio
de 2017, com o objetivo de debater sobre a “Segurança
Prisional nas Unidades Hospitalares do Estado de Rondônia”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer a Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo,
notadamente ao Secretário do Estado da Educação, informa-
ções sobre o ônibus escolar para os alunos da EEEF Abnael
Machado de Lima – CENE, no município de Porto Velho/RO.
- REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON.
Requer a realização de Audiência Pública no dia 24 de abril de
2017, com o objetivo de debater sobre a Segurança nas Esco-
las.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, a necessidade de retorno da Sede da
Federação de Atletismo de Rondônia - FARO, para o local an-
teriormente ocupado, localizado na sala 5, do Estádio Aluizio
Ferreira.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON. In-
dica ao Poder Executivo, a necessidade de estruturar a Escola
de Estudos e Pesquisas Penitenciárias – ESEP, para poder aten-
der melhor os servidores e a comunidade.
-INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade de gramar e cercar com
tela do tipo Alambrado o Campode Futebol do Abobrão no
Conjunto do Cohab Floresta IV, na cidade de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade de conclusão e iluminação
da Quadra Poliesportiva no Conjunto Cohab Floresta IV, na
cidade de Porto Velho/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade de doação de terreno para
construçãoda sede da Prefeitura do município de Jaru/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LARTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo estadual a necessidade de doação de um terreno
para atender necessidade da nova sede que será construída,
da Prefeitura do município de Jaru/RO.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO. Indica ao
Excelentíssimo Senhor Governador do Estado, com cópia ao
Diretor do Departamento de Estradas e Rodagem,
Infraestrutura e Serviços Públicos – DER danecessidade de
asfaltamento da ROque liga os municípios de Alta Floresta e
Novo Horizonte, conhecida como Linha 170.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO GERALDO DA RONDÔNIA. Indica
ao Governo do Estado de Rondônia que por meio do Departa-
mento de Estradas e Rodagens, Transporte de Rondônia, a
necessidade de construção de ponte no trecho entre os muni-
cípios de Cacaulândia e Monte Negro, localizados na RO –
010, sobre o Rio Boa Vista.
- PROJETO DE LEI DA MESA DIRETORA. Altera o inciso II, do §
1º do artigo 4º, da Lei 3985/17, e dá outras providências.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Indica ao Go-
verno do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de Esta-
do da Saúde de Rondônia – SESAU, a necessidade de
disponibilizar medicamentos para atender o município de Ouro
Preto do Oeste.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto aoórgão competente à ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da rua Jasmim, entre a
rua Presidente Médici e Piauí, localizada no bairro Santiago,
no município de Ji-Paraná/RO.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Indica ao Po-
der Executivo que interceda junto aoórgão competente, à ne-
cessidade de recapeamento asfáltico da rua Piauí, entre a rua
31 de Março e Gonçalves Dias, localizado nobairro Santiago,
no município de Ji-Paraná/RO.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer a
Mesa a realização de Audiência Pública no dia 18 de maio de
2017, às 15h00min horas com o objetivo de discutir e analisar
o enfretamento da dependência química no âmbito do Estado
de Rondônia.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO AIRTON GURGACZ. Requer a
Mesa Diretora a retirada de tramitação do Projeto 600/17 que
“torna dispensável a exigência pela Administração Pública Esta-
dual Direta, Indireta e de suas Fundações, de autenticação de
cópia, em cartório, de documentos pessoais e adota outras
providências”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
VOTOS DE LOUVOR, para os Bombeiros Militares do
2°SUBGRUPAMENTO e do 2° GRUPAMENTO DO CORPO DE
BOMBEIROS MILITAR, localizado no município de Ouro Preto
do Oeste/RO, conforme consta nas ações meritórias em ane-
xo.
 - REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer
à Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no que
tange a Mensagem n°78, de 10 de abril de 2017, referente ao
Projeto de Lei que “Autoriza o Departamento Estadual de Trân-
sito- DETRAN, expedir Boletos e/ou Guia de contribuição Social
Voluntária na forma que especifica”.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer à
Mesa Diretora, cópia na íntegra dos documentos, no que tange
a Mensagem n°77, de 10 de abril de 2017, referente ao Proje-
to de Lei, que “Altera dispositivos da Lei 1.473, de 13 de maio
de 2005, que “Concede crédito presumido nas operações de
saída interestadual de mercadoria importada do exterior”.
- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL. Denomina
o nome “Centro Tecnológico do Agronegócio Vandeci Rack”,
área de propriedade do Governo de Estado de Rondônia, loca-
lizado na Rodovia BR-364, Km 333, Zona Rural Ji-Paraná-RO.
- INDICAÇAO DO DEPUTADO LAERTE GOMES. Indica ao Poder
Executivo Estadual a necessidade de patrolamento e
cascalhamento dos pontos críticos das estradas do vicinal dos
assentamentos: Paulo Freire I, Paulo Freire II, Bela Vista e
Oziel, no município de Nova Brasilândia.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no de Estado, com cópia ao Departamento de Estradas e Ro-
dagens, Infraestrutura e Serviços Públicos do Estado de
Rondônia, DER-RO; a necessidade de que seja feita a pavi-
mentação asfáltica, drenagem, meio-fio, calçadas e sarjetas
nos bairros de Porto Velho, conforme abaixo escrito.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO JEAN OLIVEIRA. Indica ao Gover-
no de Estado, com cópia ao DER-RO, a necessidade de fazer
uma manutenção tapa-buraco e recapeamento asfáltico da
Avenida 03 de Dezembro, numa extensão de 4km no Distrito
de União Bandeirantes, no município de Porto Velho.

Lido o Expediente, senhor Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Registrar a presença
aqui do Vereador Chico Baquer e o Marcão do município de
Jaru, Chico Baker, Marcão, obrigado pela presença; registrar
também a presença do Vereador Reginaldo Gama, da Câmara
Municipal de Nova Brasilândia e registrar também a presença
do Vereador Oséias Milllenium, da Câmara Municipal de Ca-
deias do Jamari, obrigado pela presença Vereador Oséias, e

também do Vereador Edcarlos dos Santos, da Câmara Munici-
pal de Cadeias do Jamari.

Ainda na Ordem do Dia. Solicito ao senhor Secretário
que proceda à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ANDERSON DO SINGEPERON. Requer a realização de
Audiência Pública, no dia 08 de maio de 2017, com o objetivo
de debater sobre a “Segurança Prisional, nas Unidades Hospi-
talares no Estado de Rondônia”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento do
ilustre Deputado Anderson do Singeperon. Em Discussão O
Requerimento. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO ANDERSON DO SINGEPERON. Requer realização de Au-
diência Pública no dia 24 de abril de 2017, com o objetivo de
debater sobre a “Segurança nas Escolas”.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento do
ilustre Deputado Anderson do Singeperon. Em discussão o re-
querimento. Em votação. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer VOTOS DE LOUVOR, para os
para os Bombeiros Militares do 2°SUBGRUPAMENTO e do 2°
GRUPAMENTO DO CORPO DE BOMBEIROS MILITAR, localizado
no município de Ouro Preto do Oeste/RO, conforme consta nas
ações meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento em
discussão do ilustre Deputado do Deputado Jesuíno Boabaid.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1°Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer à Mesa Diretora a realização
de Audiência Pública no dia 18 de maio de 2017, às 15 horas,
com o objetivo de discutir e analisar o enfrentamento de De-
pendência Química no âmbito do Estado de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o re-
querimento do ilustre Deputado do Deputado Jesuíno Boabaid.
Em votação o requerimento. Os deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO LÉO MORAES. Requer à Mesa Diretora a realização de
Audiência Pública no dia 19 de maio de 2017, às 15:00 horas,
para debatermos a Reforma Política e a possível Lista Fechada
no País.
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O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre Deputado Léo Moraes. Em votação. Os
Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os Poli-
ciais Militares do 3º Pelotão de Policiamento Ostensivo de Fron-
teira, do 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado no município
de São Francisco do Guaporé, conforme consta nas ações
meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado o Requerimento. Vai ao Expediente.

Registrar a presença do Vereador Paulo Ferrari, da Câ-
mara Municipal de São Felipe. Obrigado, Vereador Paulo, pela
presença. Também do Vereador Cícero Sampaio, Presidente
da Câmara Municipal de São Felipe. Obrigado, Vereador Cícero.
E também do senhor Dionísio Pereira Braga, Secretário Munici-
pal de Agricultura do município de Rolim de Moura, obrigado
pela presença.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para Policiais
Militares do 2º Grupamento, do 4º Pelotão, da 3ª Companhia
de Policiamento Ostensivo, do 2º Batalhão da Polícia Militar do
município de Vale do Paraíso, conforme ações meritórias em
anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis permane-
çam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os Poli-
ciais Militares do 2º Grupamento, do 3º Pelotão, da 3ª Compa-
nhia de Policiamento Ostensivo, do 2º Batalhão da Polícia Mili-
tar do município de Nova União, conforme ações meritórias em
anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão o Re-
querimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os Poli-
ciais Militares do 2º Grupamento, do 2º Pelotão, da 4ª Compa-
nhia de Policiamento Ostensivo de Fronteira, do 2º Batalhão da
Polícia Militar do Município de Alvorada d’Oeste, conforme ações
meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os
Policiais Militares do 3º Grupamento, da 3ª Companhia de Polici-
amento Ostensivo, do 2º Batalhão da Polícia Militar do municí-
pio de Mirante da Serra, conforme ações meritórias em
anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os
Policiais Militares da 2ª Companhia de Policiamento Ostensi-
vo, do 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado no município de
Ji-Paraná, interior do Estado de Rondônia, conforme ações
meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os
Bombeiros Militares do 2º Grupamento de Bombeiros Militar,
localizado no município de Ji-Paraná, interior do Estado de
Rondônia, conforme ações meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DE-
PUTADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os
Policiais Militares do 3º Grupamento, do 2º Pelotão, da 3ª Com-
panhia de Patrulhamento Ostensivo, do 2º Batalhão da Polícia
Militar do município de Teixeirópolis, conforme ações meritó-
rias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em discussão. Em votação. Os Deputados favoráveis perma-
neçam como se encontram, os contrários se manifestem. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.
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O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os Poli-
ciais Militares do 2º Grupamento, do 2º Pelotão, da 3ª Compa-
nhia de Policiamento Ostensivo, do 2º Batalhão da Polícia Mili-
tar do município de Urupá, conforme ações meritórias em ane-
xo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Requerimento do
ilustre Deputado Jesuíno Boabaid, em discussão. Em votação.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – REQUERIMENTO DO DEPU-
TADO JESUÍNO BOABAID. Requer Voto de Louvor para os Poli-
ciais Militares da 2ª Companhia, Pelotão de Policiamento Os-
tensivo, do 2º Batalhão da Polícia Militar, localizado no municí-
pio de Presidente Médici, interior do Estado de Rondônia, con-
forme ações meritórias em anexo.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e vo-
tação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid.
Em votação. Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado. Vai
ao Expediente.

Registrar a presença da senhora Lucila Dantas de Melo,
Presidente da Rádio Comunitária Verdes Matas, do município
de São Miguel do Guaporé, em nome do nosso ilustre Deputa-
do Lebrão. Obrigado pela presença. E também do senhor Tião,
Diretor da Rádio Comunitária Verdes Matas de São Miguel.
Obrigado pela presença.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente, só uma Questão de
Ordem aqui?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Já que o senhor abriu este espaço,
não sei se já foi registrado, se já foi, quero registrar novamen-
te a satisfação de reencontrar o Prefeito de Ouro Preto, nosso
amigoVagno Panisoly, que também está em visita aqui a esta
Casa de Leis e que está lá lutando junto com o povo para
melhorar o município de Ouro Preto. Obrigado, Prefeito, pela
presença.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado pela pre-
sença, Prefeito Vagno Panisoly. Deus abençoe que você faça
um bom mandato lá na vizinha cidade de Ouro Preto do Oeste.
Muito obrigado.

Próxima matéria.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – PROJETO DE EMENDA
CONSTITUCIONAL DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR. Que
revoga o art. 230, caput e § Único da Constituição do Estado
de Rondônia.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Próxima matéria,
Secretário.

O SR. LEBRÃO (1º Secretário) – VETO TOTAL 099/17 DO
PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 046. Veto Total ao Projeto de
Lei nº 563/17 do Deputado Maurão de Carvalho, que “revoga e
renumera dispositivos da Lei nº 3.925 de 17 de outubro de
2016, que estabelece medidas compensatórias florestais para
empreendimentos minerários localizados em área de Reserva
Legal e dá outras providências”.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Deputado, este Projeto já
foi lido. Do Veto? Inclusive, é uma Emenda do Deputado Ribamar
e o Governo Vetou. Eu gostaria de fazer o encaminhamento da
gente derrubar este Veto por quê? As pessoas que tem o fi-
nanciamento nos bancos não estão conseguindo liberar seus
recursos porque como está hoje, não conseguem tirar a libe-
ração de toda essa documentação. Então, a grande maioria
dos produtores que produzem soja, que produzem arroz, que
produzem milho, eles vão ao banco buscar o financiamento,
eles não conseguem as certidões para que o banco possa libe-
rar o recurso. Então, esse aí é um pedido dos bancos que são
os financiadores dos produtores. Inclusive, o ex-Deputado
Neodi, vários Deputados, o Silvernani hoje de manhã esteve
pedindo no gabinete, que são produtores de soja, e que preci-
sa derrubar esse Veto. Não deu tempo de eu conversar com o
Governador, até para que ele pudesse entendera importância
desse Projeto tirando esse entrave dos produtores. Que mui-
tos estão com recursos lá prontos a liberar, não conseguem
liberar como está e da maneira que a SEDAM já trabalha que
é um entrave, já não libera. Tudo que você vai lá não conse-
gue. As pessoas precisam de uma certidão, tem
dificuldades.Então, esse Projeto facilita, principalmente a libe-
ração aos produtores rurais.Então, eu peço aos Deputados no
encaminhamento que a gente derrube esse Veto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Presidente
Maurão.Projeto importante, com certeza ele incentiva os in-
vestimentos da cadeia produtiva, desburocratiza com esse Pro-
jeto para que as pessoas possam conseguir acesso aos inves-
timentos. Desta forma o encaminhamento do voto é pela der-
rubada do Veto.

O SR. LAERTE GOMES – Vamos seguir a orientação do Presi-
dente, senhor Presidente, para derrubar o Veto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Já tem Parecer fa-
vorável. Então, o Projeto tem o Parecer pela manutenção do
Veto, mas o Presidente está pedindo que seja derrubado o
Veto.

Então, dessa forma está encaminhada a votação pela
derrubada do Veto e o painel já está aberto. Votação nominal.

Quero convidar os Deputados que estiverem nos gabi-
netes ou na galeria da Casa, por favor, que venham ao Plená-
rio, está havendo votação nominal.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA
- Deputado Adelino Follador - não
- Deputado Aélcio da TV - não
- Deputado Airton Gurgacz - não
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- Deputado Alex Redano - não
- Deputado Anderson do Singeperon - não
- Deputado Cleiton Roque - não
- Deputado Dr. Neidson - não
- Deputado Edson Martins - não
- Deputado Ezequiel Júnior - não
- Deputado Geraldo da Rondônia - ausente
- Deputado Hermínio Coelho - não
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesuíno Boabaid - não
- Deputado Laerte Gomes - não
- Deputado Lazinho da Fetagro - não
- Deputado Lebrão - não
- Deputado Léo Moraes - não
- Deputado Luizinho Goebel - não
- Deputado Marcelino Tenório - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - não
- Deputado Ribamar Araújo - não
- Deputada Rosangela Donadon - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Só Na Bença - ausente

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Este é um projeto do
Deputado Maurão, ele está pedindo para votar NÃO pela derru-
bada do Veto. Que ele desburocratiza a questão de ação para
financiamento de produtores rurais. Este projeto, ele
desburocratiza, Deputado Jesuíno, o acesso de produtores, por
exemplo, para financiamento nos bancos. Então, é votar NÃO
pela rejeição do Veto, voto NÃO. O encaminhamento é para
votar NÃO.

Registrar a presença do Vereador Roberto, da Câmara
Municipal de Urupá. Muito obrigado Vereador Roberto, aí pela
presença.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Presidente.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Pois não Deputado.

O SR. EZEQUIEL JUNIOR – Só uma pergunta, isso aí contem-
pla a agricultura familiar, o pequeno agricultor ou os grandes?

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – A agricultura famili-
ar, principalmente aqueles que têm dificuldades de documen-
tação, ele desburocratiza o acesso aos financiamentos. O Pre-
sidente Maurão é o autor do Projeto, e vai explicar.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Contempla o pequeno e o
grande. Eu gostaria de fazer um pedido em nome do ex-colega
da Casa, Deputado Neodi e também pedir o seu voto, para que
Vossa Excelência acompanhasse o projeto.

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Vossa Excelência tem
representado muito bem a agricultura familiar no Estado, prin-
cipalmente o município de Machadinho e Vale do Jamari, e possa
estar votando NÃO.

Com 18 votos NÃO está rejeitado o Veto. Vai ao Expedi-
ente.

Próxima matéria.

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

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Encerrada a Ordem
do Dia, passamos as Breves Comunicações. Não há oradores
inscritos. Encerrada as Breves Comunicações passamos ao
Grande Expediente. Com a palavra o ilustre Deputado Adelino
Follador. Só tem o Deputado Adelino Follador. Vamos encerrar
o Grande Expediente. Passamos as Comunicações de Lideran-
ças, que também não há oradores inscritos. Encerrada as Co-
municações de Lideranças, passamos as Comunicações Par-
lamentares. Não há oradores inscritos.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco Sessão
Extraordinária para em seguida a fim de apreciarmos as se-
guintes matérias: Projeto de Lei nº 634/17, Projeto de Lei 635/
17, Projeto de Lei 636/17, Projeto de Lei 612/17, Projeto de
Lei 159/17, Projeto de Lei 577/17, Projeto de Lei 619/17, Pro-
jeto de Lei 620/17, Projeto de Lei 621/17, Projeto de Lei 623/
17, Projeto de Lei 624/17, Projeto de Lei 625/17, e ainda o
Projeto de Lei 637/17, da Mesa Diretora.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 15 horas e 54 minutos).

ATO N°1054/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA 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, resolve;

E X O N E R A R

Da Função em Comissão de Secretária de Apoio, código –
DGS-9 a servidora MARIA MARGARETE ALVES, matrícula
nº100009797, cargo de Assistente Técnico Legislativo, per-
tencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa,
do Gabinete da Secretaria de Segurança Institucional, a partir
de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1071/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA 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, resolve;

A L T E R A R

A referência da Função em Comissão de Assessor Técnico,
do servidor FRANCISCO TAVARES DE MELO, matricula

SUP. DE RECURSOS HUMANOS
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nº100010455, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, para código AT-25, da Escola do Legislativo,
a partir de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº01042/2017-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA 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, resolve;

A L T E R A R

A Função do servidor MIRIN LUIZ DE BRITO, matrícula
nº100003294, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, para Assistente Técnico, código AST – 24 e
relotar no Departamento de Informática, a partir de 17 de abril
de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0903/2017-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 Lazinho da
Fetagro, a contar  de 1º de abril  de 2017.

Nome Código
ABEL RODRIGUES DA SILVA ASP-11
EDI CREUZA NASCIMENTO DOS REIS ASP-11
RONALDO DE JESUS BARBOSA ASP-11
REGINALDO SILVA GOMES ASP-11

Porto Velho, 04 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0944/2017-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,
resolve:

E X O N E R A R

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

Nome Código
ADÃO CALDEIRA DA SILVA ASP-15
DEBORA CASSIMIRO DE CARVALHO SILVA ASP-11

Porto Velho, 06 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0939/2017-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:

E X O N E R A R

ADAYLTON ALVES SOUZA FILHO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-24, do
Gabinete do Deputado Marcelino Tenório, 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 Nº1082/2017-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:

E X O N E R A R

ALESSANDRA SANTOS SALES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-18, do Gabinete
da Presidência, contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0995/2017-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,
resolve:
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E X O N E R A R

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

Nome Código
ALESSANDRO XAVIER DA SILVA ASP-11
ANTONIO BELINSKI ASP-11

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0844/2017-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

ALEXANDRE DA SILVA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assistente Parlamentar, código ASP-26, do Gabinete da
Presidência, 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 Nº0963/2017-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

ALINNE CAIADO SOUZA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor Parlamentar, código AP-26, do Gabinete do
Deputado Léo Moraes, contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0976/2017-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

ANA NATIELY RODRIGUES MESQUITA, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26, do
Gabinete da 2ª Vice Presidência - Deputado Ezequiel Junior,
contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 10 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0888/2017-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:

E X O N E R A R

ANDREIA ALVES DOS SANTOS, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do Gabi-
nete do Deputado Dr. Neidson, contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0994/2017-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:

E X O N E R A R

ANTONIO JOSE DOS SANTOS SILVA, do Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Técnico, código AST-11, do
Gabinete da Comissão Permanente de Esporte, Turismo e Lazer,
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 Nº0832/2017-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

AYRTON SENA CARVALHO BARBOSA, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
25, do Gabinete do Deputado Ezequiel Junior, contar de 31 de
março de 2017.

Porto Velho, 23 de março de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1090/2017-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 BENIGNO DE OLIVEIRA
ANDRADE, matrícula 200162272, para Assessor Técnico, e
relotar no Departamento de Informática, 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 Nº0922/2017-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:

E X O N E R A R

CAMILA BOTELHO COSTA, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Assistente Técnico, código AST-11, do Gabinete da
Comissão Permanente de Defesa do Consumidor, contar de 1º
de abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0872/2017-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:

E X O N E R A R

CARLOS ROBERTO CORREIA DE VASCONCELOS, do Cargo
de Provimento em Comissão de Assessor Parlamentar, código
AP-26, do Gabinete do Deputado Léo Moraes, contar de 1º de
abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº1018/2017-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:

E X O N E R A R

CELINA DOS SANTOS, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, código AT-30, do Departamento de
Logística, contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 12 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1040/2017-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:

E X O N E R A R

CESAR LICORIO, do Cargo de Provimento em Comissão de
Diretor Geral, código RDS-2, da Escola do Legislativo, a contar
de 17 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0871/2017-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:

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor CRISTIANO POLLA SOA-
RES, matrícula 200163320, para Chefe de Gabinete, código DGS-
1, do Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon,
a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03 de abril de 2017.

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº0923/2017-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

DANIEL LIMA PEREIRA, do Cargo de Provimento em Comis-
são de Assessor Técnico, código AT-21, do Gabinete da Comis-
são Permanente de Defesa do Consumidor, contar de 1º de
abril de 2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0857/2017-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

ELITON ANDRE DE OLIVEIRA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-15, do Ga-
binete do Deputado Alex Redano, contar de 31 de março de
2017.

Porto Velho, 30 de março de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1081/2017-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

EVANILDO FERREIRA DA SILVA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-19, do Gabi-
nete da Presidência, contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1020/2017-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 dos servidores relacionados, para a Escola do
Legislativo, a contar de 17 de abril de 2017.

Nome Matricula
FRANCISCO DIEGO DA LUZ ARAUJO 200161880
ISRAEL DA SILVA DE MELO 200161607

Porto Velho, 12 de abril de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1041/2017-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 ISAQUE LIMA MACHA-
DO, matrícula 200163146, para Diretor Geral, código RDS-2,
da Escola do Legislativo, a contar de 17 de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0904/2017-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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E X O N E R A R

JAMES NICODEMOS DE LUCENA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-27, do Gabinete da
Comissão Permanente de Constituição e Justiça  e de Reda-
ção, contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 04 de abril de 2017

MAURÃO DE CARVALHO
PRESIDENTE

MARIA MARILU DO ROSARIO DE B. SILVEIRA
SECRETÁRIO GERAL ADJUNTO

ATO Nº1085/2017-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:

E X O N E R A R

JANIO LOPES SOUZA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Técnico, código AST-29, do Gabinete da Presi-
dência, contar de 18 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0840/2017-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:

E X O N E R A R

JEAN CARLA DOS SANTOS COSTA, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do
Gabinete do Deputado Só na Bença, 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 Nº1086/2017-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:

E X O N E R A R

JONAS LOUZADA BORGES, do Cargo de Provimento em Co-
missão de Assistente Técnico, código AST-25, do Gabinete da
Presidência, contar de 18 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1087/2017-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:

E X O N E R A R

JOSIANE DA SILVA, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assessor Técnico, código AT-29, do Gabinete da Presidên-
cia, contar de 18 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1021/2017-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 OSMAR PEDRO GIOVANI, matrícula
200162666, Assessor Técnico, para a Superintendência de Fi-
nanças, a contar de 03 de abril de 2017.

Porto Velho, 03  de abril de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1089/2017-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

RICARDO DA ROCHA RIBEIRO JUNIOR, do Cargo de Provi-
mento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-25, do
Gabinete da Presidência, contar de 18 de abril de 2017.

Porto Velho, 18 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0931/2017-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

ROGERIO GAGO DA SILVA, para exercer o Cargo de Provi-
mento em Comissão de Chefe de Gabinete, código DGS-1, no
Gabinete do Deputado Alex Redano, a contar de 1º de abril de
2017.

Porto Velho, 05 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0956/2017-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

ROSEANE MAIRA PAIXAO DIOMENA, do Cargo de Provimen-
to em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-11, do
Gabinete do Deputado Laerte Gomes, contar de 1º de abril de
2017.

Porto Velho, 07 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1036/2017-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

TATIANE CRISTINA SILVEIRA DE SOUZA, do Cargo de Pro-
vimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-
11, do Gabinete do Deputado Luizinho Goebel, contar de 1º de
abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº0836/2017-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:

E X O N E R A R

VANDERLAN DE SOUZA GOMES, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-28, do
Gabinete do Deputado Anderson Pereira do Singeperon, con-
tar de 31 de março de 2017.

Porto Velho, 27 de março de 2017

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral

ATO Nº1038/2017-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:

E X O N E R A R

VITOR PANIAGUA, do Cargo de Provimento em Comissão de
Assessor Técnico, código AT-25, do Departamento de Comu-
nicação Social, contar de 1º de abril de 2017.

Porto Velho, 17 de abril de 2017.

Maurão de Carvalho         Arildo Lopes da Silva
 Presidente                       Secretário Geral
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SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES

ATA DE REGISTRO DE PREÇOS Nº 008/2017/ALE-RO
Pregão Presencial nº 008/2017/CPP/ALE/RO

Processo Administrativo nº 00002254/2017-96

A Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia, situa-
do na Rua Major Amarantes, nº 390 – Bairro Arigolândia, em
Porto Velho-RO, inscrita no CNPJ (MF) sob o nº 04.794.681/
0001-68, daqui em diante denominada ALE/RO, representa-
da, neste ato, por seu Presidente, Deputado MAURO DE CAR-
VALHO, brasileiro, casado, portador da cédula de identidade
nº 287.641 SSP/RO e CPF nº 220.095.402-63, na forma regi-
mental e, em conformidade com o resultado do PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2017/CPP/ALE/RO, devidamente
homologado à fl. 271 nos autos do Processo Administrati-
vo nº 00002254/2017-96, resolve nos termos da Lei
8.666/93 e alterações posteriores, bem como da Lei
10.520/02 e do Decreto 7.892/2013, REGISTRAR OS PRE-
ÇOS, em conformidade com o referido pregão e com as cláu-
sulas e condições a seguir.

1. DO OBJETO

1.1. A presente ata tem por finalidade o registro de preços
para contratação de empresa para prestação de ser-
viços de confecção de carimbos (incluindo refil, resina
e tinta), troca de almofadas e borrachas de polímero,
cópias de chaves em geral e serviços de chaveiro, para
atender às necessidades da Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia, conforme especificações detalhadas no Termo
de Referência, constante do Anexo I do Edital de PREGÃO
PRESENCIAL Nº 008/2017/CPP/ALE/RO.

2. DOS PREÇOS

2.1. Os preços registrados, fornecedor, as especificações do
objeto e as demais condições ofertadas na(s)  proposta (s)
são as constantes na tabela abaixo:

FORNECEDOR: F. B. SERRATE - ME, com sede na Rua Mare-
chal Deodoro, nº 1276, Centro, na cidade de Porto Velho – RO,
CEP: 76.801-096, Fone: (69) 3221-2358/ (69) 9 9976-3615,
inscrita no CNPJ Nº 10.417.305/0001-57, neste ato, por in-
termédio de seu representante legal, Senhor FÁBIO BAR-
ROS SERRATE, portador do RG n° 873.342 SSP/RO e CPF nº
837.707.202-53;  e-mail: fb_serrate@hotmail.com.
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2.2. A existência de preços registrados não obriga a ALE/RO
a contratar, sendo facultada a realização de licitação específi-
ca para a aquisição pretendida, assegurado ao beneficiário do
registro a preferência de fornecimento em igualdade de condi-
ções (Art. 64, § 1º da Lei 8.666/93).

2.3. Os preços registrados poderão ser revistos sendo de res-
ponsabilidade do gestor da avença a negociação com o con-
tratado, observada as disposições contidas na alínea “d” do
Inciso II do caput do art. 65 da Lei 8.666/93 (Art. 17 do De-
creto Nº 7.892/13).

2.4. É vedado efetuar acréscimos nos quantitativos fixados
pela ata de registro de preços, inclusive o acréscimo de que
trata o § 1º do art. 65 da Lei nº 8.666, de 1993 (§ 1º, do art. 12
do Decreto nº 7.892/13).

3. DA UTILIZAÇÃO DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS POR
ÓRGÃO OU ENTIDADES NÃO PARTICIPANTES

3.1 A Ata de Registro de Preços devidamente publicada pode-
rá ser utilizada por qualquer órgão da administração pública
na qualidade de Órgão Não Participante, desde que cumpridas
as regras normais de solicitação de adesão e anuência do Ór-
gão Gerenciador e do Licitante Participante (art. 2º do Decreto
nº 8.250/2014).

3.2  As aquisições ou contratações adicionais não poderão ex-
ceder, por órgão ou entidade, a cem por cento dos quantitati-
vos dos itens do instrumento convocatório e registrados na ata
de registro de preços para o órgão gerenciador e órgãos par-
ticipantes.

3.3. O quantitativo decorrente das adesões à ata de registro
de preços não poderá exceder, na totalidade, ao quíntuplo
do quantitativo de cada item registrado na ata de regis-
tro de preços para o órgão gerenciador e órgãos participan-
tes, independente do número de órgãos não participantes que
aderirem (§ 4º, do art. 22 do Decreto nº 7.892/13).

3.4. O órgão não participante ficará responsável pelos atos
relativos à cobrança do cumprimento pelo fornecedor das obri-
gações contratualmente assumidas e a aplicação, observada
a ampla defesa e o contraditório,  de eventuais penalidades
decorrentes do descumprimento de cláusulas contratuais, em
relação às suas próprias contratações, informando as ocor-
rências ao órgão gerenciador.

4. DA RETIRADA DA NOTA DE EMPENHO

4.1. A Nota de Empenho será emitida de acordo com as neces-
sidades da Secretaria Administrativa, em favor da licitante ven-
cedora, que será convocada para retirá-la dentro do prazo de
02 (dois) dias, contados a partir da convocação, e realizar a
entrega dos materiais no prazo e condições previstas nesta
ata de registro de preços, sob pena de decair o direito à
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contratação, sem prejuízo das sanções previstas no art. 81 da
Lei 8.666/93.

4.2. A Nota de Empenho poderá ser anulada a qualquer tempo,
com base nos motivos previstos nos arts. 77 e 78, na forma do
art. 79, da Lei nº 8.666/1993, assegurados a licitante o contra-
ditório e a ampla defesa.

5. DO FORNECIMENTO, ACEITAÇÃO, PRAZO, LOCAL E CON-
DIÇÕES DE ENTREGA OU EXECUÇÃO

5.1. As solicitações de serviços serão efetuadas exclusivamen-
te pela Secretaria Administrativa da ALE/RO, mediante Requi-
sições, que serão enviadas à Contratada, acompanhada do pe-
dido do setor solicitante.

5.2. As Requisições constarão as quantidades e a descrição de
cada item solicitado, bem como, as especificações dos padrões
que deverão ser observados para a confecção dos carimbos,
das chaves e demais serviços.

5.3. Os carimbos e as chaves deverão ser confeccionados com
materiais novos, não reaproveitados, de boa qualidade, a fim
de garantir a sua perfeita utilização e durabilidade.

5.4. A contar da data de envio da requisição na qual constem
serviços, a contratada deverá proceder à entrega dos materi-
ais na Secretaria Administrativa da ALE/RO, em até 1 (um) dia
útil.

5.5. Tratando de solicitação de serviços de abertura de fecha-
duras, cadeados, mesas, armários ou birôs, a Contratada de-
verá enviar funcionário devidamente identificado e uniformiza-
do, que deverá se apresentar à Secretaria Administrativa - ALE/
RO, a fim de que seja acompanhado até a realização do servi-
ço.

5.6. Para o atendimento do serviço de chaves automotivas com
imobilizador, o prazo será de até 48 (quarenta e oito) horas;

5.7. A Contratada terá de refazer ou corrigir os materiais rejei-
tados no prazo máximo de 01 (um) dia útil, contados da notifi-
cação para realização das correções.

5.8. As requisições de carimbos e as chaves originais deverão
ser retiradas na Secretaria Administrativa/ALE no prazo de até
02 (duas) horas após a solicitação.

5.9. Se a Contratada tiver comprovadamente dificuldades de
entregar os materiais, poderá ser dispensado das sanções,
desde que informe oficialmente, apresentando uma justificati-
va, que deverá ser encaminhada a Secretaria Administrativa-
ALE/RO que, por sua vez, tomará a decisão se o prazo poderá
ser prorrogado ou não.

5.10. Os serviços de chaveiro serão realizados na Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, bem como, em seus ane-
xos e departamentos, conforme abaixo:

5.11. Poderá ocorrer alteração de endereço dos departamen-
tos, anexos, bem como a sede desta Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, cabendo a Secretaria Administrativa –
ALE/RO informar a empresa contratada.

5.12. O objeto contratado deverá ser entregue, conforme quan-
tidade e especificações pactuadas, 5bservando as disposições
deste Termo de Referência, devendo também ser acondicio-
nado adequadamente a fim de permitir completa segurança
durante o transporte.

5.13. O fornecimento deverá ser feita de forma parcelada,
atendendo as quantidades descritas nas requisições efetuadas
pela Secretaria Administrativa – ALE/RO, para atendimento
das necessidades desta Casa de Leis, seus departamentos e
anexos.

5.14. A quantidade solicitada diariamente ou semanalmente
poderá variar, de acordo com as necessidades da Contratante.

5.15. O objeto solicitado deverá ser entregue no horário de
expediente da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

5.16. Todo e qualquer ônus decorrente da entrega do objeto,
inclusive frete, será de inteira responsabilidade da Contrata-
da. Estarão inclusos nesta contratação todos os custos ineren-
tes ao fornecimento do objeto ora contratado.

5.17. O prazo de vigência do Contrato será de 12 (doze) me-
ses, contados a partir da assinatura.

5.18. A prestação do serviço deverá iniciar-se após a assina-
tura do Contrato de prestação de serviços;

6. CONDIÇÕES DE RECEBIMENTO E RESPONSÁVEL

6.1. O serviço será recebido após a verificação da conformida-
de/adequação com as especificações constantes no Termo de
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Referência e na Proposta, de forma provisória por um servidor
da Secretaria Administrativa - ALE/RO, mediante carimbo no
verso da fatura/nota fiscal ou Termo de Recebimento Provisó-
rio e recebimento definitivo pela Comissão de Acompanhamento,
Fiscalização e Recebimento de Serviços, Bens de Consumo e
Bens Permanentes da Assembleia Legislativa do Estado de
Rondônia, em até 10 (dez) dias.

6.2. O objeto será rejeitado, no todo ou em parte, quando em
desacordo com as especificações constantes neste Termo de
Referência e na proposta, devendo ser reparado, corrigido ou
substituído no prazo de 01 (um) dia útil, a contar da notifica-
ção da contratada, às suas custas sem prejuízo da aplicação
das penalidades. Neste caso, será suspenso o prazo de rece-
bimento definitivo, até que seja sanada a situação.

6.3. Caso se verifique que não se mostra possível a adequação
do objeto deste Termo de Referência ou que, mesmo depois
de concedido prazo para reparações, não foi alcançado o re-
sultado esperado, será cabível a rescisão unilateral do Contra-
to, com base no que dispõe o art. 77 c/c o art. 78, II, da Lei
8.666/93, bem como a aplicação de penalidades, conforme o
disposto no art. 87 da referida Lei, com abertura de processo
administrativo em que se garantirá o contraditório e a ampla
defesa.

6.4. Instalações, ensaios, testes e demais provas para a boa
execução do objeto correrão por conta da contratada.

7. CONDIÇÕES DE GARANTIA

7.1. Os serviços deverão ser garantidos por no mínimo 06 (seis)
meses, de acordo com as condições usuais de garantia do
fabricante, contados a partir do atesto de recebimento defini-
tivo fixado na Nota Fiscal de fornecimento.

7.2. Em caso de defeito, a contratada deverá substituir o obje-
to em até 15 (quinze) dias corridos após a comunicação e
avaliação do defeito, sem ônus adicional a Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.

8. CONDIÇÕES DE PAGAMENTO E DO REAJUSTE DE PRE-
ÇOS

8.1. O pagamento será realizado através de ordem bancária e
depósito em conta corrente indicada pelo fornecedor, à vista
da nota fiscal por ele apresentada, devidamente certificada,
no prazo máximo de 10 (dez) dias após o recebimento defini-
tivo do objeto, sendo efetuada a retenção na fonte dos tributos
e contribuições elencadas nas disposições determinadas pelos
órgãos fiscais e fazendários, em conformidade com as legisla-
ções e instruções normativas vigentes, observada ainda a or-
dem cronológica de sua exigibilidade, conforme o art. 5º, caput,
da Lei Federal 8.666/93.

8.2. A nota fiscal deverá vir acompanhada dos documentos
necessários à comprovação de manutenção das condições para
habilitação exigidas no Instrumento Convocatório.

8.3. Se a nota fiscal for apresentada em desacordo ao contra-
tado e/ou com irregularidades, ou ainda se a documentação

da empresa estiver irregular, o prazo para pagamento ficará
suspenso, até que a fornecedora providencie as medidas sa-
neadoras necessárias a sua regularização formal, não impli-
cando qualquer ônus para a Assembleia Legislativa do Estado
de Rondônia.

8.4. O recebimento não exclui a responsabilidade da fornece-
dora pela perfeita qualidade do material fornecido, cabendo-
lhe sanar quaisquer irregularidades detectadas quando da uti-
lização do mesmo.

8.5. Caberá reajuste de preços sempre que solicitado pela con-
tratada dentro da vigência contratual e desde que transcorrido
o prazo de 12 meses da data da apresentação da proposta no
certame licitatório. Nesses casos, o índice aplicável para o cál-
culo do reajuste será o IGP-M (Índice Geral de Preços – Merca-
do).

9. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CONTRA-
TADA

9.1. Executar o fornecimento nos termos propostos, assumin-
do inteira responsabilidade pelo fiel cumprimento das obriga-
ções pactuadas.

9.2. Reparar, corrigir, remover, reconstruir ou substituir, às suas
expensas, no total ou em parte, o objeto do contrato em que
se verificarem vícios, defeitos ou incorreções resultante da exe-
cução ou de materiais empregados.

9.3. Executar diretamente o objeto do contrato, vedada à
subcontratação, salvo nos casos em que se exigir comprovada
especialização, desde que haja a prévia aprovação da Contra-
tante.

9.4. Responder pelos danos causados diretamente à Contra-
tante ou a terceiros, decorrente de sua culpa ou dolo na exe-
cução do contrato, não excluindo ou reduzindo essa responsa-
bilidade a fiscalização ou acompanhamento da Contratante,
conforme disposto no artigo 70 da Lei 8.666/93.

9.5. Manter durante toda a execução do Contrato, em compa-
tibilidade com as obrigações por ela assumidas, todas as con-
dições de habilitação (INSS, FGTS, TRIBUTOS ESTADUAIS E
OUTRAS SOLICITADAS) e qualificações exigidas.

9.6. Fornecer as requisições numeradas em sequência para
posterior preenchimento pela Contratante.

10. DAS OBRIGAÇÕES E RESPONSABILIDADES DA CON-
TRATANTE

10.1. Acompanhar e fiscalizar a execução do contrato, nos ter-
mos do art. 67 da Lei 8.666/93.

10.2. Permitir o livre acesso dos empregados da empresa a
ser contratada as dependências da contratante para tratar de
assuntos pertinentes aos serviços contratados.

10.3. Rejeitar no todo ou em parte, os serviços realizados em
desacordo com as especificações deste Termo de Referência.
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10.4. Preencher as requisições de serviços fornecidas pela
Contratada e assinadas pelo servidor a ser nomeado.

10.5. Prestar aos funcionários da Contratada todas as informa-
ções e esclarecimentos necessários que eventualmente venham
a ser solicitados sobre os serviços, bem como proporcionar
todas as condições necessárias ao bom andamento da presta-
ção dos serviços contratados.

10.6. Notificar, por escrito, a Contratada ocorrência de eventu-
ais imperfeições no curso de execução de serviços, fixando
prazo para a sua correção.

10.7. Notificar, por escrito, a Contratada, a disposição de apli-
cação de eventuais penalidades, garantindo o contraditório e
ampla defesa.

11. DAS SANÇÕES ADMINISTRATIVAS E MULTAS

11.1 – As sanções administrativas serão aplicadas da seguinte
forma:

11.1.2 - A inexecução parcial, ainda que temporária, ou total
da obrigação pactuada sujeitará o contratado às seguintes san-
ções:

I - multa de mora;
II - multa compensatória;
III – advertência;
IV - suspensão temporária para participar em licitação e

contratar com a Administração, pelo prazo de até 2 (dois) anos;
V – impedimento de licitar e contratar com a ALE/RO,

nas hipóteses previstas no art. 7º da Lei nº 10.520/02 e quan-
do a modalidade licitatória for o pregão;

VI - declaração de inidoneidade para licitar ou contratar
com a Administração Pública enquanto perdurarem os motivos
determinantes da punição ou até que seja promovida a reabi-
litação perante a própria autoridade que aplicou a penalidade.

Parágrafo único. As sanções previstas nos incisos I, III,
IV, V e VI deste artigo poderão ser aplicadas juntamente com a
do inciso II.

11.2 - Das Multas

11.2.1 - A multa é a sanção pecuniária que será imposta ao
contratado, pelo ordenador de despesas, por atraso injustificado
na entrega ou execução da contratação, e será aplicada nos
seguintes percentuais:

I - multa de mora de 0,5% (cinco décimos por cento)
por dia de atraso, na entrega de material ou execução de ser-
viços, calculada sobre o valor correspondente à parte
inadimplente, até o limite de 15% (quinze por cento), que
corresponde a até 30 (trinta) dias de atraso;

II - multa compensatória de 10% (dez por cento) aplica-
da no caso de:

a) atraso injustificado e superior a 30 dias, na execução
total ou parcial da contratação;

b) recusa injustificada do adjudicatário em assinar o
contrato, ata de registro de preços ou nota de empenho, den-
tro do prazo estabelecido pela Administração, recusa parcial
ou total na entrega do material ou prestação dos serviços.

11.2.2 - A multa compensatória será aplicada sobre a parte
inadimplida, sem prejuízo da aplicação da multa de mora pre-
vista no inciso I;

11.2.3 - Demonstrado que o atraso ocorreu por culpa do con-
tratado, caberá a aplicação de multas, afastando-se a sua
incidência nos casos em que o atraso decorreu de fatos alhei-
os à sua vontade e por ele inevitáveis.

12.  DO CANCELAMENTO DO REGISTRO DO FORNECEDOR

12.1. O registro do fornecedor será cancelado quando:
I - descumprir as condições da ata de registro de pre-

ços;
II - não retirar a nota de empenho ou instrumento equi-

valente no prazo estabelecido pela Administração, sem justifi-
cativa aceitável;

III - não aceitar reduzir o seu preço registrado, na hi-
pótese deste se tornar superior àqueles praticados no merca-
do; ou

IV - sofrer sanção prevista nos incisos III ou IV do caput
do art. 87 da Lei nº 8.666, de 1993, ou no art. 7º da Lei nº
10.520, de 2002.

12.1.1  O cancelamento de registros nas hipóteses previstas
nos incisos I, II e IV do caput será formalizado por despacho
do órgão gerenciador, assegurado o contraditório e a ampla
defesa.

12.2.  O cancelamento do registro de preços poderá ocorrer
por fato superveniente, decorrente de caso fortuito ou força
maior, que prejudique o cumprimento da ata, devidamente
comprovados e justificados:

I - por razão de interesse público; ou
II - a pedido do fornecedor.

13. DA VIGÊNCIA

13.1. O prazo de vigência da presente Ata é de 12 (doze)
meses, a contar da data da sua publicação no Diário Oficial
Eletrônico da ALE/RO.

14. DO FORO

14.1. As partes contratadas elegem o Foro da Comarca de
Porto Velho/RO, como único competente para dirimir as
questões que porventura venham a surgir na execução da pre-
sente Ata de Registro de Preço, com renúncia expressa a qual-
quer outro.

E, por estarem justas e contratadas, assinam as partes
o presente instrumento, em 02 (duas) vias de igual teor, obri-
gando-se por si e seus sucessores para que surta todos os
efeitos de direito, o que dão por bom, firme e valioso.

Porto Velho - RO, 20 de abril de 2017.
.

Deputado Mauro de Carvalho
PRESIDENTE - ALE/RO

Arildo Lopes da Silva
Secretário Geral – ALE/RO

Fábio Barros Serrate
Representante Legal - F. B. SERRATE - ME
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