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ASSESSORIA DA MESA

ATA DA VIGÉSIMA SEXTA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Aos nove dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete, às
dezessete horas e vinte e três minutos, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
dos Senhores Deputados Maurão de Carvalho – Presidente e
Aélcio da TV; Secretariada pelos Senhores Deputados Lebrão
– 1º Secretário e Léo Moraes; com as presenças dos Senhores
Deputados Adelino Follador, Aélcio da TV, Alex Redano,
Anderson do Singeperon, Dr. Neidson, Ezequiel Júnior, Geraldo
da Rondônia, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, Lebrão, Léo
Moraes, Luizinho Goebel, Maurão de Carvalho, Ribamar Araú-
jo, Saulo Moreira; e ausências dos Senhores Deputados Airton
Gurgacz, Cleiton Roque, Edson Martins, Jean Oliveira, Laerte
Gomes, Lazinho da Fetagro, Marcelino Tenório, Só na Bença e
Senhora Deputada Rosângela Donadon. Havendo número regi-
mental o Senhor Presidente declarou aberta a sessão. A ata da
sessão extraordinária anterior foi dada por lida e aprovada e o
Senhor Presidente determinou a publicação no Diário Oficial da
Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA Foi
aprovado em segunda discussão e votação, pelo processo de
votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de Lei nº 649/
17 de autoria do Poder Executivo que “Autoriza a criação de
Unidades do Colégio Tiradentes da Polícia Militar – CTPM, e dá
outras providências”. O Senhor Deputado Alex Redano apre-

sentou Requerimento solicitando a retirada de tramitação do
Projeto de Lei nº 568/17, de sua autoria. Nada mais havendo
a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor Presiden-
te convocou sessão extraordinária para em seguida, com a
finalidade de apreciarem em segunda discussão e votação, o
Projeto aprovado nesta sessão. Para constar, o Secretário da
sessão determinou a lavratura desta ata, que após lida e apro-
vada será devidamente assinada pelo Presidente e Secretári-
os da sessão. Plenário das Deliberações, às dezoito horas e
cinco minutos do dia nove de maio do ano dois mil e dezessete.

ATA DA VIGÉSIMA SÉTIMA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete,
às dezesseis horas e vinte e oito minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência dos Senhores Deputados Ezequiel Júnior – 2º Vice-
Presidente e Edson Martins – 1º Vice-Presidente; Secretaria-
da pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Secretário; com as
presenças dos Senhores Deputados Adelino Follador, Aélcio
da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson do Singeperon,
Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior, Geraldo da
Rondônia, Hermínio Coelho, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes,
Lazinho da Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho Goebel,
Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Só na Bença; e ausências
dos Senhores Deputados Cleiton Roque, Jean Oliveira,
Marcelino Tenório, Maurão de Carvalho e Senhora Deputada
Rosângela Donadon. Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão extra-
ordinária anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor
Presidente determinou a publicação no Diário Oficial da
Assembleia Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA fo-
ram aprovados em discussão única e votação, pelo processo
de votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de De-
creto Legislativo nº 124/17 de autoria do Deputado Só na
Bença que “Concede Título Honorífico de Cidadão do Estado
de Rondônia ao Senhor Luciano de Souza Santos, Frei de
Pimenta Bueno”; Projeto de Resolução nº 103/17 de au-
toria do Deputado Léo Moraes que “Institui a obrigatoriedade
da tradução simultânea em Língua Brasileira de Sinais – LI-
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BRAS, das sessões plenárias oficiais, reuniões das Comissões
Permanentes e Audiências Públicas na Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia”. Foi aprovado em primeira discussão e
votação, pelo processo de votação nominal, por maioria abso-
luta de votos: Projeto de Lei Complementar nº 161/17 de
autoria do Poder Executivo/M 101 que “Dispõe sobre o Fundo
Penitenciário do Estado de Rondônia – FUPEN”, com 13(treze)
votos favoráveis e 03(três) contrários. Foram aprovadas em
primeira discussão e votação, pelo processo de votação nomi-
nal, com quórum qualificado de 2/3: Proposta de Emenda à
Constituição nº 032/17 de autoria do Deputado Jesuíno
Boabaid que “Acrescenta e altera dispositivos à Constituição do
Estado”, com 17(dezessete) votos, com substitutivo; Propos-
ta de Emenda à Constituição nº 033/17 de autoria do De-
putado Adelino Follador que “Revoga o artigo 230, caput e pa-
rágrafo único, da Constituição do Estado de Rondônia”, com
17(dezessete) votos. Foram aprovados, em primeira discus-
são e votação, pelo processo de votação simbólica, por maio-
ria de votos: Projeto de Lei nº 605/17 de autoria do Depu-
tado Ezequiel Júnior que “Institui no calendário oficial do Esta-
do, o dia 22 de julho, com o Dia da Paz e da Conciliação”;
Projetos de Lei de autoria do Poder Executivo: nº 603/17 – M
058 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplemen-
tar por superávit financeiro até o montante de R$ 14.573.609,80
em favor da unidade orçamentária: Fundo de Investimento e
Apoio ao Programa de Desenvolvimento da Pecuária Leiteira
do Estado – PROLEITE”, com substitutivo; nº 656/17 – M 099
que “Institui a obrigatoriedade de aposição de Selo Fiscal de
Controle em vasilhames acondicionadores de água mineral
natural ou água adicionada de sais minerais, e dá outras provi-
dências”; nº 659/17 – M 103 que “Altera a redação do pará-
grafo 2º do artigo 2º, do caput do artigo do artigo 3º e seu
inciso VI, do parágrafo único do artigo 4º, e acrescenta pará-
grafo 3º ao artigo 2º da Lei nº 2030, de 10 de março de 2009”;
nº 661/17 – M 105 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por anulação até o montante de R$
24.385.304,35 em favor da unidade orçamentária: Fundo Es-
pecial do Corpo de Bombeiros Militar - FUNESBOM”; nº 665/
17 – M 107 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito
suplementar por superávit financeiro e por excesso de arreca-
dação, até o montante de R$ 2.678.482,62, em favor da unida-
de orçamentária: Agência de Defesa Sanitária Agrossilvopastoril
do Estado de Rondônia”; nº 666/17 – M 108 que “Autoriza o
Poder Executivo a abrir crédito suplementar por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 37.010.682,10, em favor
da unidade orçamentária: Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER”; nº
667/17 – M 109 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir cré-
dito adicional suplementar por anulação, até o montante de R$
30.182.305,50, em favor das unidades orçamentárias: Depar-
tamento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER e Secretaria de Estado de Segurança,
Defesa e Cidadania - SESDEC e Secretaria de Estado da Justiça
– SEJUS”;  n° 668/17 - M 110 que  “Autoriza a Compensação
de créditos devidos ao Poder Executivo – fonte 0100, com cré-
ditos tributários do Instituto de Previdência dos Servidores do
Estado de Rondônia – IPERON, em razão do pagamento de
remuneração de servidores aposentados que permanecem in-
tegrados à Folha de Pagamento da Administração Direta”;  nº
669/17 – 111 que “Acrescenta e altera dispositivos do artigo
2° da Lei n° 3504, de 3 de fevereiro de 2015 que ‘Dispõe sobre
o Fundo Estadual de Sanidade Animal de Rondônia – FESA-RO,
a Taxa de defesa Sanitária Animal e dá outras Providências’”. A
Proposta de Emenda à Constituição nº 034/17 e o Projeto de

Lei nº 658/17 foram retirados da Ordem do Dia. O Senhor
Deputado Jesuíno Boabaid solicitou vistas ao Projeto de Lei nº
657/17. O Senhor Deputado Anderson do Singeperon solicitou
vistas ao Projeto de Lei nº 660/17. Nada mais havendo a tra-
tar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor Presidente con-
vocou sessão extraordinária para em seguida, com a finalida-
de de apreciarem o Veto Parcial nº 036/17. Para constar, o
Secretário da sessão determinou a lavratura desta ata, que
após lida e aprovada será devidamente assinada pelo Presi-
dente e Secretários da sessão. Plenário das Deliberações, às
dezessete horas e trinta e dois minutos do dia dezesseis de
maio do ano dois mil e dezessete.

ATA DA VIGÉSIMA OITAVA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete,
às dezessete horas e trinta e dois minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-Pre-
sidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Se-
cretário; com as presenças dos Senhores Deputados Adelino
Follador, Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson
do Singeperon, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior,
Geraldo da Rondônia, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho
da Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Maurão de
Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Só na Bença; e
ausências dos Senhores Deputados Cleiton Roque, Hermínio
Coelho, Jean Oliveira, Marcelino Tenório, e Senhora Deputada
Rosângela Donadon. Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraor-
dinária anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presi-
dente determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA foi rejeitado em
discussão única e votação, pelo processo de votação nominal,
por maioria absoluta de votos: Veto Parcial nº 036/17 de
autoria do Poder Executivo/M 088 ao Projeto de Lei Comple-
mentar nº 148/17 de autoria do Poder Executivo que “Institui
o Fundo de Reconstituição de Bens Lesados – FRBL, dispõe
sobre sues objetivos, constituição e gestão e dá outras provi-
dências”, com 18(dezoito) votos contrários. Nada mais haven-
do a tratar, e antes de encerrar esta sessão, o Senhor Presi-
dente convocou sessão extraordinária para em seguida, com
a finalidade de apreciarem o Projeto de Lei nº 654/17 e de-
mais Projetos aprovados em primeira discussão e votação na
vigésima sétima sessão extraordinária. Para constar, o Secre-
tário da sessão determinou a lavratura desta ata, que após
lida e aprovada será devidamente assinada pelo Presidente e
Secretários da sessão. Plenário das Deliberações, às dezessete
horas e trinta e sete minutos do dia dezesseis de maio do ano
dois mil e dezessete.

ATA DA VIGÉSIMA NONA SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA TERCEIRA SESSÃO LEGISLATIVA ORDINÁRIA

DA NONA LEGISLATURA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA
DO ESTADO DE RONDÔNIA.

Aos dezesseis dias do mês de maio do ano dois mil e dezessete,
às dezessete horas e trinta e oito minutos, reuniu-se a
Assembleia Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a
Presidência do Senhor Deputado Edson Martins – 1º Vice-Pre-
sidente; Secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão – 1º Se-
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cretário; com as presenças dos Senhores Deputados Adelino
Follador, Aélcio da TV, Airton Gurgacz, Alex Redano, Anderson
do Singeperon, Dr. Neidson, Edson Martins, Ezequiel Júnior,
Geraldo da Rondônia, Jesuíno Boabaid, Laerte Gomes, Lazinho
da Fetagro, Lebrão, Léo Moraes, Luizinho Goebel, Maurão de
Carvalho, Ribamar Araújo, Saulo Moreira e Só na Bença; e
ausências dos Senhores Deputados Cleiton Roque, Hermínio
Coelho, Jean Oliveira, Marcelino Tenório, e Senhora Deputada
Rosângela Donadon. Havendo número regimental o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraor-
dinária anterior foi dada por lida e aprovada e o Senhor Presi-
dente determinou a publicação no Diário Oficial da Assembleia
Legislativa. Passando-se à ORDEM DO DIA foi aprovado em
segunda discussão e votação, pelo processo de votação nomi-
nal, por maioria absoluta de votos: Projeto de Lei Comple-
mentar nº 161/17 de autoria do Poder Executivo/M 101 que
“Dispõe sobre o Fundo Penitenciário do Estado de Rondônia –
FUPEN”, com 16(dezesseis) votos. Foram aprovadas em pri-
meira discussão e votação, pelo processo de votação nominal,
com quórum qualificado de 2/3: Proposta de Emenda à Cons-
tituição nº 032/17 de autoria do Deputado Jesuíno Boabaid
que “Acrescenta e altera dispositivos à Constituição do Esta-
do”, com 18(dezoito) votos; Proposta de Emenda à Consti-
tuição nº 033/17 de autoria do Deputado Adelino Follador
que “Revoga o artigo 230, caput e parágrafo único, da Consti-
tuição do Estado de Rondônia”, com 17(dezessete) votos. Fo-
ram aprovados, em primeira discussão e votação, pelo pro-
cesso de votação simbólica, por maioria de votos: Projeto de
Lei nº 605/17 de autoria do Deputado Ezequiel Júnior que
“Institui no calendário oficial do Estado, o dia 22 de julho, com
o Dia da Paz e da Conciliação”; Projetos de Lei de autoria do
Poder Executivo: nº 603/17 – M 058 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por superávit financeiro
até o montante de R$ 14.573.609,80 em favor da unidade or-
çamentária: Fundo de Investimento e Apoio ao Programa de
Desenvolvimento da Pecuária Leiteira do Estado – PROLEITE”;
nº 656/17 – M 099 que “Institui a obrigatoriedade de aposição
de Selo Fiscal de Controle em vasilhames acondicionadores de
água mineral natural ou água adicionada de sais minerais, e
dá outras providências”; nº 659/17 – M 103 que “Altera a
redação do parágrafo 2º do artigo 2º, do caput do artigo do
artigo 3º e seu inciso VI, do parágrafo único do artigo 4º, e
acrescenta parágrafo 3º ao artigo 2º da Lei nº 2030, de 10 de
março de 2009”; nº 661/17 – M 105 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir crédito suplementar por anulação até o mon-
tante de R$ 24.385.304,35 em favor da unidade orçamentária:
Fundo Especial do Corpo de Bombeiros Militar - FUNESBOM”;
nº 665/17 – M 107 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
crédito suplementar por superávit financeiro e por excesso de
arrecadação, até o montante de R$ 2.678.482,62, em favor da
unidade orçamentária: Agência de Defesa Sanitária
Agrossilvopastoril do Estado de Rondônia”; nº 666/17 – M
108 que “Autoriza o Poder Executivo a abrir crédito suplemen-
tar por excesso de arrecadação, até o montante de R$
37.010.682,10, em favor da unidade orçamentária: Departa-
mento Estadual de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos – DER”; nº 667/17 – M 109 que “Autoriza
o Poder Executivo a abrir crédito adicional suplementar por
anulação, até o montante de R$ 30.182.305,50, em favor das
unidades orçamentárias: Departamento Estadual de Estradas
de Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos – DER e Se-
cretaria de Estado de Segurança, Defesa e Cidadania - SESDEC
e Secretaria de Estado da Justiça – SEJUS”;  n° 668/17 - M
110 que  “Autoriza a Compensação de créditos devidos ao

Poder Executivo – fonte 0100, com créditos tributários do Ins-
tituto de Previdência dos Servidores do Estado de Rondônia –
IPERON, em razão do pagamento de remuneração de servido-
res aposentados que permanecem integrados à Folha de Pa-
gamento da Administração Direta”;  nº 669/17 – 111 que
“Acrescenta e altera dispositivos do artigo 2° da Lei n° 3504,
de 3 de fevereiro de 2015 que ‘Dispõe sobre o Fundo Estadual
de Sanidade Animal de Rondônia – FESA-RO, a Taxa de defe-
sa Sanitária Animal e dá outras Providências’”. Foi aprovado
em primeira discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria da votos: Projeto de Lei nº 654/17
de autoria do Poder Executivo/M 096 que “Dispõe sobre a cor-
reção de erro material em relação às Taxas de Permanência
ou Diária de Liberação de Veículos Apreendidos sem o Serviço
de Guincho constantes da Tabela de Serviços e Taxas do De-
partamento Estadual de Trânsito do Estado de Rondônia –
DETRAN, de que trata a Lei nº 3963, de 21 de dezembro de
2016”. Nada mais havendo a tratar, e antes de encerrar esta
sessão, o Senhor Presidente convocou sessão extraordinária
para em seguida, com a finalidade de apreciarem o Projeto de
Lei nº 654/17 em segunda discussão e votação. Para constar,
o Secretário da sessão determinou a lavratura desta ata, que
após lida e aprovada será devidamente assinada pelo Presi-
dente e Secretários da sessão. Plenário das Deliberações, às
dezoito horas e um minuto do dia dezesseis de maio do ano
dois mil e dezessete.

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 18ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES - PSDB -  Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de Pavimentação
Asfáltica das ruas Sena Madeira entre as ruas Manoel Franco
(T10) e Av. Seringueira (T14) no município de Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental ao Poder Executivo Estadual a necessidade de
Pavimentação nas ruas Manoel Franco (T10) e Av. Seringueira
(T14) no município de Ji-Paraná.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
A Pavimentação na rua Sena Madureira entre as ruas

Manoel Franco (T10) e Av. Seringueira (T14) , localizado no
bairro São Pedro, que dá acesso a Unidade Integrada de Se-
gurança Pública (UNISP) e o Shopping irmãos Gonçalves se faz
necessário devido a precariedade e dificuldade de
trafegabilidade, pois a mesma é de suma importância para
melhorar o atendimento aos moradores do município, trazen-
do mais segurança dos que precisam trafegar pela via.

Trata-se de um anseio comunitário e um sonho das fa-
miliares em serem agraciados com a Pavimentação e conser-
vação dessa via.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares
para aprovação desta indicação.

Plenário das deliberações, 19 de abril de 2017.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAERTE GOMES - PSDB - Indica ao
Poder Executivo Estadual a necessidade de patrolamento e
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cascalhamento da RO-153, nos trechos das Linhas 199 a 208
que liga os municípios de Vale do Paraíso, Ouro Preto do Oes-
te, distrito de Rondominas e Ji-Paraná.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental do Poder Executivo, a necessidade de
patrolamento e cascalhamento da RO-153, nos trechos das Li-
nhas 199 e 208 que liga os municípios de Vale do Paraíso, Ouro
Preto do Oeste, distrito de Rondônia e Ji-Paraná.

 J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
Nossa propositura no qual indicamos ao Poder Executivo

a necessidade de Patrolamento e cascalhamento da RO-153,
nos trechos das Linhas 199 a 208, que liga os municípios de
Vale do Paraíso, Outro Preto do Oeste, distrito de Rondominas
e Ji-Paraná.

Tal indicação visa para atender a antiga reivindicação da
comunidade e motoristas que transitam diariamente pela ro-
dovia, onde a mesma se encontra em péssimas condições de
trafegabilidade, aumentado o tempo do percurso e o risco de
graves acidentes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares para
aprovação desta indicação.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Laerte Gomes - PSDB

INDICAÇÃO DEPUTADO ALEX REDANO - PRB - Indica ao
Poder Executivo Estadual junto à Secretaria Estadual de Saúde
- SESAU, a necessidade de um médico anestesia no município
de Buritis.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao Po-
der Executivo Estadual junto à Secretaria Estadual de Saúde -
SESAU, a necessidade de um médico anestesia no município
de Buritis.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e senhores Parlamentares,
Esta propositura se faz necessária em virtude de falta

de profissional anestesista no município de Buritis, essa de-
manda já antiga vem sendo remediada com cedência de al-
guns médicos, entretanto, no presente momento o quantitativo
está demasiadamente baixo e já não mais capaz de suprir as
necessidades da região.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Alex Redano- PRB

EMENDA CONSTITUCIONAL ADELINO FOLLADOR- DEM -
Acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao artigo 11 da Constituição
do Estado de Rondônia.

A MESA DIRETORA DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO
ESTADO DE RONDÔNIA, nos termos do § 3º do artigo 38 da
Constituição do Estado, promulga a seguinte Emenda ao texto
Constitucional.

Art. 1º Ficam acrescentados ao artigo 11 da Constitui-
ção do Estado de Rondônia os parágrafos 7º e 8º com a se-
guinte redação:

“Art. 11 .....................................................................
§ 7º o Ato Administrativo sem revestimento do devido

processo legal é nulo, pois não contempla os princípios da legali-
dade, impessoalidade, moralidade e publicidade, sendo vício inva-
lidado em caráter insanável, inconstitucional não produz efeito
legal no mundo jurídico, portanto, não tem nenhum prazo
prescricional.

§ 8º A Administração deverá rever seus atos e corrigi-los a
qualquer tempo que requerido pela parte interessada, sendo que
deste ato autônomo e voluntário da administração aplica-se isen-
ção total de remunerações de caráter retroativo e indenizações
de qualquer espécie.

J U S T I F I C A T I V A

Prezados Parlamentares,
A proposta que apresentamos, constituem-se em fator

de distribuição de justiça aos abnegados servidores públicos
que sofreram e sofrem, ainda em nossos dias com os
desmandos administrativos de gestores desafinados com os
princípios de legalidade, impessoalidade, moralidade e publi-
cidade, requisitos administrativos na práticas norteadoras de
uma república democrática, nesta caso o rincão rondoniense,
ampliado para todo cenário brasileiro.

JUSTIÇA AINDA QUE TARDA, que verdadeiramente esta
proposta venha atender os anseios de implantação de
moralidade administrativa, almejada pela população
rondoniense e brasileira, clareando assim com luz solar, uma
saída justa para correção de erro de administradores, e con-
secutivos prejuízos impostos por gestões passada à socieda-
de rondoniense e aos servidores, evidentemente esquecidos
pelas sucessões administrativas, que perduram até a atuali-
dade.

Dessa forma o que se espera é outorgar dignidade aos
servidores que foram  prejudicados na ocasião, bem como,
recuperar parte dos prejuízos causados aos cofres públicos
pela demissão ilegal de funcionários concursados, e outros
ainda compulsoriamente aprovados obrigatoriamente em cur-
sos de qualificação e formação profissional público para no-
meação com recursos do erário de Rondônia. Aproveitando
assim percentual da potência produtiva dos servidores que
sejam alcançados por esta norma, e pelas garantias inseridas
no texto constitucional estadual, produzindo a dignidade aos
prejudicados, bem como, cumprindo o caput do artigo em re-
ferência, ou seja, os quatros princípios da administração bra-
sileira, LEGALIDADE, IMPESSOALIDADE, MORALIDADE E PU-
BLICIDADE.

Assim sendo, conto com o apoio e o voto de Vossas
Excelência para aprovação de mais esta propositura.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Adelino Follador - DEM

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer Voto de Louvor, para os Bombeiros Militar do 3º Sub
Grupamento, do 2º Grupamento de Bombeiro Militar, localiza-
do no município de Jarú-RO, conforme consta nas ações me-
ritórias em anexo.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do artigo 181, inciso XII, do Regimento Interno, re-
quer Voto de Louvor, para os Bombeiros Militar do 3º Sub
Grupamento do 2º Grupamento de Bombeiro Militar, localiza-
do no município de Jaru-RO, conforme consta nas ações me-
ritórias em anexo.
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J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O objetivo deste Requerimento de Voto de Louvor, são

devidos o reconhecimento do Comandante do 3º Sub
Grupamento do 2º Grupamento de Bombeiros Militar, CMT BM
ROBERTO RODRIGUES LEAL, conforme ofício nº 020/2017/
3ºSGBM/2ºGBM, solicitou par aos bombeiros Militar relaciona-
dos abaixo a devida  comenda, com as devidas justificativas,
que segue na propositura ora apresentada.

RELAÇÃO DE MILITARES AGRACIADOS:
2º TEN BM RE 0161-4 LUIZ GOMES;
1º SGT BM RE 0143-2 JOSÉ IVANILDO DE OLIVEIRA
NOGUEIRA;
2º SGT BM RE 0440-8 ANTÔNIO CÂNDIDO SARAIVA DA SILVA;
2º SGT BM RE 0316-7 SHIRLEY APARECIDA CASTRO;
3º SGT BM RE 0773-5 LEUDION CARDOSO CAVALCANTE;
3º SGT BM RE 0712-5 DIEGO OVIDIO GIMENES;
3º SGT BM RE 0435-5 EDIMAR MOURA FERREIRA;
3º SGT BM RE 0337-5 ADALBERTO NONATO DE LIMA;
3º SGT BM RE 0294-3 JONI FRANCO CARDOSO;
3º SGT BM RE 0312-9 ANDERSON EDER DE OLIVEIRA
BITENCOURT;
3º SGT BM RE 0499-1 ADIMILSON OLIVEIRA SILVA;
CB BM RE 0482-4 ORIVALDO SANTOS DA SILVA;
CB BM RE 0528-2 FABRICIO LARA FLORES RODRIGUES;
CB BM RE 0699-9 SERGIO MAGNO DOS SANTOS SOUZA;
CB PM RE 0686-1 DANIEL MACIEL BAPTISTA;
CB PM RE 0770-9 MARCOS NASCIMENTO DE OLIVEIRA;
CB PM RE 0772-3 MARCOS DOS SANTOS BRAGA;
CB PM RE 0755-3 FERNANDO GASPAR PIANA;
CB PM RE 0774-4 ABEL PEREIRA PASSOS;
CB PM RE 0532-3 LEANDRO BELO DE FREITAS;
SD BM RE 0853-3 ANA PAULA RODRIGUES LEAL FREIRE;
SD BM RE 0871-5 VICTOR GUILHERME STREIT;
SD BM RE 0875-3 GIULIANO FAGNER DE SOUZA LIMA;
SD BM RE 0880-6 LUDMILA SENHORINHO NOBRE;
SD BM RE 0882-0 ALEXANDRE WELISTON GOMES ROCHA;
SD BM RE 0883-6 RÔMULO AUGUSTO FERRACINI DE SIQUEIRA;
SD BM RE 0884-4 RENATO BRAUN;
SD BM RE 0885-6 DAVID LUCAS PINHEIRO SOARES;
SD BM RE 0807-6 LOURIVAM NUNES DA SILVA

Face ao exposto é que peço aos nobres Pares a aprova-
ção do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUINO BOABAID - PMN -
Requer Voto de Louvor para os oficiais Militares da
Coordenadoria Regional de Policiamento II, do 2º Batalhão de
Polícia Militar, localizado no município de Ji-Paraná, conforme
consta ações meritórias em anexo.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 181, inciso XII, do Regimento Interno, requer
Voto de Louvor, para os Oficiais Militares da Coordenadoria
Regional de Policiamento II, do 2º Batalhão de Polícia Militar,
localizado no município de Ji-Paraná-RO, conforme consta ações
meritórias em anexo.

J U S T I F I C A T I VA

Nobres Parlamentares,
O objetivo deste requerimento de Voto de Louvor, são

devidos o Reconhecimento do Comandante da Coordenadoria
Regional de Policiamento II, CMT PM Oziel Basílio Paralela,
solicitou para os militares relacionados abaixo a devida
comenda, com as devidas justificativas, que segue na
propositura ora apresentada.

RELAÇÃO DE MILITARES AGRACIADOS:
TEN CEL PM RE 03867-9 OZIEL BASÍLIO PARADELA, COMAN-
DANTE;
TEN CEL PM RE 03456-8 MAGALHÃES PINTO, SUB COMAN-
DANTE;
MAJ PM RE 06566-0 JOÃO SEVERINO SENA NETO;
CAP PM RE 03037-8 MARIO CASSIMIRO;
1º TEN M RE 05094-0 EVERALDO JOSÉ DE SOUZA;
ASP OF PM RE 09257-5 JAQUELINE PUTIN;
ASP OF PM RE 07300-7 FERNANDO SANTOS SOUZA;
ASP OF PM 08642-6 GLADSON PAGOTTO SILVESTRE;
ASP OF PM RE 09512-8 ROBERTO BASSI SASSAMOTO;
ASP OF PM RE 07962-8 ADRIANO GONÇALVES NASCIMENTO.

Face o exposto, é que peço aos nobres Pares a aprova-
ção do presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – “Requer
à Mesa Diretora, a realização de Audiência Pública no dia 29
de maio de 2017, às 10h, para debatermos o Passe Livre Estu-
dantil no Transporte Público Municipal.”

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora na forma regimental a realização de Audiência Públi-
ca no dia 29 de maio de 2017, às 10h, para debatermos o
Passe Livre Estudantil no Transporte Público Municipal.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores e Senhoras Deputadas,
Nosso país, nosso Estado e nossa querida cidade de

Porto Velho tem o dever de buscar e oportunizar novos avan-
ços em cidadania, e neste sentido, o “Passe Livre Estudantil” é
uma das mais coerentes propostas de justiça social para os
nossos estudantes.

Os gastos e as despesas de deslocamento e transporte
do estudante são os elementos que mais desgastam o orça-
mento da família de nossos alunos, e que sabemos já é extre-
mamente apertado.

Nos últimos anos tem sido um enorme desafio para as
famílias portovelhense manter seus filhos estudando nas es-
colas, públicas ou privadas, longe de seus residências, por conta
de seu orçamento pequeno.

Sabe-se que outras Capitais brasileiras estão engajadas
nessa verdadeira necessidade de coibir o abandono e a eva-
são em todos os níveis de formação educacional. Neste mes-
mo sentido, tramita em outras Casas Legislativas Projetos de
Lei que querem incentivar e custear parte do que os munícipes
gastam para a educação, formação e o aprimoramento estu-
dantil de sua gente.

Nobres Edis, temos que entender que este é o preço
que o munícipio tem o dever de custear de forma nítida e cla-
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ra, porque os benefícios virão a médio e longo prazo. Precisa-
mos estimular e manter nossos estudantes e nossa gente en-
tusiasmados a mudar seus próprias destino por intermédio da
Educação.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprova-
ção do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Léo Moraes – PTB

REQUERIMENTO DEPUTADA ROSANGELA DONADON – PMDB
– Requer à Mesa voto de pesar aos familiares da adolescentes
Jéssica Moreira Hernandes, do Município de Cerejeiras, por
seu falecimento ocorrido em abril deste ano.

A Deputada que subscreve o presente Requerimento re-
quer à Mesa Diretora, na forma do art. 181, XI, c/c art. 182 do
Regimento Interno, VOTO DE PESAR aos familiares da adoles-
cente Jéssica Moreira Hernandes, do Município de Cerejeiras,
por seu falecimento ocorrido em abril deste ano.

J U S T I F I C A T I V A

Foi com bastante pesar que a Deputada Estadual
Rosangela Donadon (PMDB) recebeu a notícia sobre a morte
da adolescente Jéssica Moreira Hernandes de 17 anos. A ado-
lescentes havia desaparecido na última quinta-feira, 20 de abril
e hoje pela manhã foi confirmado o aparecimento do corpo. A
estudante foi brutalmente assassinada com um facada nas cos-
tas e duas no pescoço.

De família de pioneiros no Cone Sul, Jéssica era uma
adolescente dedicada aos estudos, à famílias e ativa na igreja
que frequentava.

Manifesto à família enlutada, minhas condolências, peço
à Deus o conforto, pois somente o Senhor é capaz de consolar
neste momento de tristeza e dor.

Conto com o apoio e o VOTO dos nobres pares para a
APROVAÇÃO da propositura.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Rosângela Donadon – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV –Indica ao
Governo do Estado de Rondônia, que determine através do DER,
seja feito o encascalhamento da Linha 03 Eixo, entre os Muni-
cípios de Corumbiara a Pimenteiras do Oeste.

O Deputado que o presente subscreve, na fora regimen-
tal do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Interno,
indica ao Governo do Estado de Rondônia, que determine atra-
vés do DER, seja feito o encascalhamento da Linha 03 Eixo,
entre os Municípios de Corumbiara a Pimenteiras do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária tendo em vista ser im-
portante via de escoamento de produção e a sua recuperação
trará benefícios para a região e facilitará o deslocamento da
população que reside próximo ao Município, sendo que encon-
tra-se em péssimo estado para transitar no local.

Antes a relevância do pleito, conto com a aprovação
dos demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no
sentido de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Luizinho da Goebel – PV

REQUERIMENTO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL – PV – Re-
quer ao Governo do Estado de Rondônia informações sobre a
mensagem 69, de 5 de abril de 2017 que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Suplementar por Superávit Financei-
ro, 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 Deputado que o presente subscreve, nos termos re-
gimentais, requer ao Governo do Estado de Rondônia infor-
mações sobre a mensagem 69, de 5 de abril de 2017 que
“Autoriza o Poder Executivo 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 Rodagem Infraestrutura e Serviços Públicos –
DER”.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária, tendo em vista o inte-
resse em saber quais são as malhas viárias a serem atendi-
das, quais projetos serão contemplados, qual fase encontra-
se os projetos, se há licitação em que fase está e qual o valor
disponibilizado de cada projeto diante da aprovação desta
propositura.

Porto velho, 25 de abril de 2017.
Dep. Luizinho Goebel – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT – Indica
ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia a Superinten-
dência Estadual dos Esportes, da Cultura e do Lazer – SEJUCEL,
a necessidade urgente de recuperação, manutenção e segu-
rança do Complexo Poliesportiva Deroche Pequeno Franco, no
Município de Porto Velho/RO.

O Deputado Estadual que o presente subscreve e ou-
vindo o Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Rondônia, com cópia a Su-
perintendência Estadual dos Esportes, da Cultura e do Lazer –
SEJUCEL, a necessidade urgente de recuperação, manuten-
ção e segurança do Complexo Poliesportivo Deroche Pequeno
Franco, no Município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Esta propositura se dá pelo fato do abandono do Com-

plexo Poliesportivo Deroche Pequeno Franco, no Município de
Porto Velho/RO, que por diversa vezes recebeu reformas, sem
contudo manter uma efetiva manutenção.

Este parlamentar e os demais membros desta Casa co-
nhecem as atuais condições do Complexo Poliesportivo, que
prejudica aos cidadãos do Estado de Rondônia, dispondo que:
falta de fiscalização, limpeza precária, manutenção dos equi-
pamentos, ausência de água potável, banheiro, pista de cami-
nhada esburacada.

Os equipamentos de musculação e exercício físicos são
rústicos, feitos de concreto pelos próprios usuários, e a maio-
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ria dos aparelhos de ginástica está quebrada, aqueles que ain-
da funcionam, estão enferrujados.

O playground é feito de madeira e está com grade parte
quebrada, de acordo com os usuários do local, três servidores
do governo do estado são responsáveis pela manutenção, mas
não aparecem há meses.

Em relação a segurança no período noturno o local é
ermo, falta de iluminação, sendo utilizado por drogados e
baderneiros.

Certo que essa propositura mereça total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres  Pares para sua imediata apro-
vação.

Porto velho, 25 de abril de 2017.
Dep. Airton Gurgacz -  PDT

PROJETO DE LEI DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP – Dispõe
sobre a proibição do armazenamento, industrialização e
comercialização de produtos que contenham o ambiente  ou
asbesto em sua composição no Estado de Rondônia.

A ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
decreta:

Art. 1° Ficam proibidos, no Estado de Rondônia, o
armazenamento, a industrialização e a comercialização de
amianto, asbestos ou de mineiras ou produtos que contenham
tais elementos em sua composição.

Parágrafo único. A vedação prevista nesta Lei alcança
além do próprio amianto, todo e qualquer produto derivado ou
misto de silicato natural hidratado de cálcio e magnésio.

Art. 2° Os estabelecimentos comerciais e industriais
terão prazo de 6 (seis) meses para se adequarem às disposi-
ções constantes desta Lei.

Art. 3° Durante o período de transição, até que se eli-
mine definitivamente o uso deste mineral, fica estabelecida a
obrigatoriedade por parte de todos que comercializam ou fa-
bricam produtos contendo amianto, de informar, com desta-
que, que este produto contém amianto e que a inalação pode
causar câncer.

Art. 4° Em caso de descumprimento desta Lei será
aplicadas ao infrator, sem prejuízo de outras sanções previs-
tas em lei:

I – multa de 10.000 (dez mil) Unidades Padrão Fiscais
de Rondônia – UPF’sro;

II – em caso de reincidência, a penalidade prevista será
aplicada em dobro.

Parágrafo único. As infrações à presente Lei, sem pre-
juízo das sanções previstas neste artigo, serão encaminhadas
ao Ministério Público, mediante comunicação circunstanciada
para devidas providências.

Art. 5° O Poder Executivo regulamentará esta Lei no
que couber, podendo atribuir penalidade adicionais.

Art. 6° Esta Lei entra em vigor no prazo de 90 dias a
partir da data de sua publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Parlamentares,
O amianto, também conhecido como asbesto, é uma

fibra mineral resistente a altas temperaturas que são encon-
tradas de forma farta na natureza.

Por conta do baixo custo, aliado a algumas proprieda-
des do mineral: Tais como: grande resistência mecânica e re-

sistência às altas temperaturas, ao ataque ácido, alcalino e de
bactérias além de durável, flexível, resistente e de boa quali-
dade isolante é amplamente utilizada na indústria comercial e
pode ser encontrada em produtos como telhas, caixas d’água,
lonas de freio, pastilhas de carro e isolamentos térmicos e
acústicos.

No entanto, resta comprovado que durante a exposição
ocupacional e ambiente pode-se contrais algumas doenças,
entre as principais estão a abestose, câncer de pulmão, cân-
cer de laringe e a mesotelioma, motivo pelo qual o uso de
amianto é alvo de críticas de grandes órgãos de área da saú-
de, inclusive da Organização Mundial de Saúde (OMS) e da
União Europeia (EU).

A exposição ao amianto está relacionada à ocorrência
de diversas patologias, malignas. Ele e classificado pela Agên-
cia Internacional de Pesquisa (IARC) no grupo 1 – os dos reco-
nhecidamente cancerígenos para os seres humanos. Não fo-
ram identificados níveis seguros para a exposição às suas fi-
bras.

Vários estudos mostram que o amianto é uma fibra
comprovadamente cancerígena, a respiração da poeira de sua
fibras causa a inflamação das célula dos alvéolos, evoluindo
para uma sério de doenças incuráveis e progressivas. Uma
das doenças que a respiração das minúsculas fibras de amian-
to pode levar é a asbestose, também conhecida como pulmão
de pedra, porque causa o endurecimento do pulmão. Além
disso, há cânceres no trato gastrointestinal e o desenvolvi-
mento do mesotelioma, um tumor raro, agressivo e
malignoqueacomete os tecidos que revestem o tórax e o ab-
dômen. Um fator agravante é que os sintomas dessas doenças
podem levar até 20 anos para apareceram.

Alguns estados brasileiros, cita-se como exemplos, Mato
Grosso do Sul, Rio de Janeiro, São Paulo e Rio Grande do Sul
já editaram normas proibindo o uso e comercialização do mi-
neral em questão.

Considerando as exposições supracitadas, solicito apoio
e voto dos nobres a fim de aprovar o referido projeto de lei.

Porto velho, 25 de abril de 2017.
Dep. Aélcio da TV – PP

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN –
Requer à Mesa Diretora, a realização de SESSÃO SOLENE, no
dia 18 de agosto de 217, às 09:00 horas, no Plenário desta
Casa de Leis, para entrega de Título Honorífico de Honra ao
Mérito ao Sr. Huziel Trajano Diniz e Medalha de Mérito Legislativo
a Sra. Maria Iris Dias de Lima Diniz, pelos relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, nos termos do art. 107, inciso V
c/c Art. 181, inciso III, a realização de Sessão Solene, no dia
18 de agosto de 2017, às 09:00 horas, no Plenário desta Casa
de Leis, para entrega de Título Honorífico de Honra ao Mérito
ao Sr. Huziel Trajano Diniz e Medalha de Mérito Legislativo a
Sra. Maria Iris Dias de Lima Dinis, pelo relevantes serviços
prestados ao Estado de Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O presente requerimento tem a finalidade de realizar

Sessão Solene em 18 de agosto de 2017, às 09:00 horas, no
Plenário desta Casa de Leis, visando, a entrega de Título
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Honorífico de Honra ao Mérito ao Sr. Huziel Trajano Diniz e da
Medalha de Mérito Legislativo a Sra. Maria Iris Dias de Lima
Diniz, para prestar homenagem pelos relevantes serviços pres-
tados ao Estado de Rondônia.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares aprovação
do Requerimento.

Porto velho, 25 de abril de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN –
Requer VOTO DE LOUVOR, para os Policiais Militares da FOR-
MAÇÃO SANITÁRIA DA COORDENADORIA REGIONAL DE POLI-
CIAMENTO II, do 2° Batalhão de Polícia Militar, localizado no
Município de Ji-Paraná – RO, conforme consta ações meritóri-
as em anexo.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 181, inciso XII, do Regimento Interno, Requer
VOTO DE LOUVOR, para os Policiais Militares da FORMAÇÃO
SANITÁRIA DA COORDENADORIA REGIONAL DE POLICIAMEN-
TO II, do 2° Batalhão de Polícia Militar, localizado no Município
de Ji-Paraná – RO, conforme consta ações meritórias em ane-
xo.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
 O objetivo deste requerimento de VOTO DE LOUVOR,

são  devidos o RECONHECIMENTO do Comandante da FORMA-
ÇÃO SANITÁRIA DA COORDENADORIA REGIONAL DE POLICIA-
MENTO II, CMT OZIEL BASÍLIO PARADELA, solicitou para os
militares relacionados abaixo a devida comenda, com a devi-
das justificativas, que segue na propositura ora apresentada.

AÇÕES MERITÓRIAS DESTES POLICIAIS:
TEN CEL PM RE 06046-4 MAGDA CAMAZ VINHOSA, MÉDICA;
1° TEN PM RE 09517-4 ENGEL MAYDIONAHA SILVA DE LIMA,
DESNTISTA
1° TEN PM RE 09518-0 MAGNA MARCIELLE KWIRANT TATAGIBA,
PSICÓLOGA;
1° TEN PM RE 09517-5 GLEICIANE BENFICA FERNANDES,
PSICÓLOGA;
3° SGT PM RE 059518 WALDEMAR RODRIGUES CHOMA;
CB PM RE 075108 CLEIDIANE FREIRE MEDEIROS DA SILVA;
CB PM RE 086335 SOLANGE SANTOS SOUZA;
CB PM RE 092431 GLAWCYANNE BETZEL ALMEIDA SOEIRO DO
NASCIMENTO;

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a APROVA-
ÇÃO do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO – PR -  Re-
quer a retirada de assinatura da CPI.

O Parlamentar que o presente subscreve requer a mesa
diretora a retirada da sua assinatura, no requerimento de au-

toria do deputado Anderson do SINGEPERON que constitui a
comissão parlamentar de inquérito CPI da CAERD.

Plenário das Deliberações, 20 de abril de 2017.
Dep. Ribamar Araújo – PR

INDICAÇAO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Go-
verno do Estado que seja feito a aquisição de micro computa-
dores para o laboratório de informática na Unidade Educacio-
nal Marechal Hermes da Fonseca no município de Nova
Brasilândia D’Oeste/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, que seja
feito a aquisição de micro computadores para o laboratório de
informática na Unidade Educacional Marechal Hermes da Fon-
seca no município de Nova Brasilândia D’Oeste/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Visto que o município vem atravessando por grandes
dificuldades financeiras, a  implantação do laboratório de
informática será de extrema importância para o bom desen-
volvimento da educação local, assim beneficiando diretamen-
te os alunos da rede municipal de ensino do município.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 05 de abril de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Se-
nhor Governador do Estado, a necessidade de iluminação do
Parque Circuito no município de Guajará Mirim/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, a ne-
cessidade de iluminação do Parque Circuito no município de
Guajará Mirim/RO.

J U S T I F I C A T I V A

A presente propositura visa atender as necessidades
dos moradores do município tendo em vista que muitas pes-
soas utilizam o local para pratica de exercícios físicos no perí-
odo noturno, e o local encontra-se com sua iluminação em
péssimas condições, colocando aos munícipes em situação de
risco de várias naturezas.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta Indicação.

Plenário das Deliberações, 05 de abril de 2017.
Dep. Lebrão – PMB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Se-
nhor Governador do Estado, a necessidade de levar o projeto
Cidade Limpa no distrito de Surpresa, município de Guajará
Mirim/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, com base nos
preceitos regimentais, indica ao Poder Executivo Estadual atra-
vés do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes



17 DE MAIO DE 2017Nº 79 1243Pág.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

- DER, a necessidade de levar o projeto Cidade Limpa no dis-
trito de Surpresa, município de Guajará Mirim/RO.

J U S T I F I C A T I V A

É de suma importância para o Distrito de Surpresa que
seja implantado o Projeto Cidade Limpa visto que a população
esta insatisfeita com a situação precária das vias públicas.

Os moradores tem solicitado através de lideranças lo-
cais como o Vereador Adanilson Sicsú Gomes que não aguen-
tam mais os muitos buracos e os entulhos nas calçadas que
acabam dificultando o trafego de veículos e impedindo uma
circulação segura de pedestres.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta Indicação.

Plenário das Deliberações, 05 de abril de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB - Indica ao Poder
Executivo do Estado de Rondônia, à contratação de empresa
especializada em manutenção ou aquisição de veículos para
remoção de corpos (rabecão) para o Instituto Médico Legal –
IML de Porto Velho/RO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

O Parlamentar que este subscreve nos termos do art.
188 do Regimento Interno, ao Governo do Estado, solicita
Contratação de empresa especializada ou aquisição de veícu-
los para remoção de corpos (rabecão), com a máxima urgên-
cia, para o Instituto Médico Legal – IML de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Tendo em vista a expressa vedação na lei, de carros de
permissionárias (funerárias) removerem corpos do Instituto
Médico Legal, solicitamos com a maior brevidade possível o
reparo ou aquisição de novos veículos, para atender as neces-
sidades do IML da capital.

Foi noticiado no telejornal local, um grave acidente na
BR 364, aonde vieram a óbito 4 pessoas da mesma família,
devido a ausência de um veículo com condições de
trafegabilidade, uma empresa do ramo funerário da capital,
se dispôs a fazer a remoção dos corpos do local do acidente,
até o Instituto Médico Legal da capital, por essas razões, pede-
se que o Poder Executivo averigue as condições da frota de
rabecões, para realizar as ocorrências no carro próprio da ins-
tituição, sem desrespeitar a lei.

Por todo exposto, espero contar com o apoio, e os votos
dos nobres pares para essa importante proposição legislativa.

Plenário das Deliberações, 18 de abril de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Gover-
nador do Estado de Rondônia, reforma da ponte de madeira
ou substituição por uma de concreto que liga os bairros Mariana
I e II, na zona leste do município de Porto Velho.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

O Parlamentar que este subscreve nos termos do art.
188 do Regimento Interno, ao Governador do Estado, solicita
reforma ou substituição das ponte de madeira por uma de
concreto, que liga os bairros Mariana I e II, na zona leste do
município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

Um problema que se acarreta há décadas é a ponte de
madeira que liga os bairros Mariana I e II, na Rua Higienópolis
zona leste da capital do estado, os moradores sofrem com as
péssimas condições da ponte, que corre o risco eminente de
cair a qualquer momento, devido as constantes chuvas do in-
verno amazônico, a mesma transborda, aparecendo animais
peçonhentos e outro vetor de doenças infecto contagiosa.

Por essas razões, solicitamos os bons préstimos, na
expectativa de serem minimizado, o sofrimento do povo que
reside nessa localidade de nossa capital, sabemos das inúme-
ras demandas e anseios que nosso estado necessita, todavia a
questão exposta, além, de cercear o direito constitucional de ir
e vir dos moradores, torna-se um caso de saúde pública, devi-
do o contato das águas do córrego que transborda com as
chuvas devido a condição precária da ponte.

Contamos com o valioso apoio dos nobres Deputados,
para aprovação desta importante indicação tão esperada e
aguardada pela sociedade como um todo.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Se-
nhor Governador do Estado, através do Departamento de Es-
tradas de Rodagem e Transportes – DER, a necessidade de
balizamento noturno para a pista de pouso do Aeroporto do
município de Costa Marques/RO.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Indica ao Senhor Governador do Estado, através do De-
partamento de Estradas de Rodagem e Transportes – DER, a
necessidade de balizamento noturno para a pista de pouso do
Aeroporto do município de Costa Marques/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Esta propositura se faz necessária, por que ter o

balizamento noturno instalado e operando é uma das exigên-
cias básicas da Agência Nacional de Aviação Civil (ANAC) para
homologar as pistas de pouso dentro do território nacional para
operações comerciais.

O Aeroporto do município de Costa Marques tem uma
função que vai além de possibilitar o simples pouso e decola-
gem das aeronaves, ele é importante nos casos de emergên-
cias médicas, facilita o planejamento das viagens tanto para o
usuário local quanto para aqueles que vêm à negócios, partici-
par de eventos nas universidades, ou a trabalho, sendo um
fator positivo para qualquer cidade que quer atrair investimen-
tos, além de permitir que um dia empresas de  linhas comer-
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ciais possam operar aqui. Por isso, é fundamental que ele es-
teja funcionando de maneira plena, com balizamento.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 12 de dezembro de 2016.
Dep. Lebrão – Deputado Estadual

REQUERIMENTO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Requer
Voto de Louvor à Escola João Bento da Costa, em Porto Velho,
pela passagem dos seus 20 anos criação.

O Parlamentar que o presente subscreve, e acordo com
o art. 181 do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, Voto
de Louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Professor João Bento da Costa, na pessoa de seu diretor, Fran-
cisco Rodrigues Lopes, pela passagem dos seus 20 anos, co-
memorada em 28 de abril de 2017.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A Escola João Bento da Costa, criada pelo Decreto n°

7812 de 28/04/1997, e recebe este nome em homenagem a
um dos grandes pioneiros do Estado de Rondônia. Localizada
na zona sul de Porto Velho, a Escola é popularmente conhecida
por ser a escola pública com maior número de alunos aprova-
dos para a UNIR e outras IES públicas. Segundo os dados apu-
rados entre 2001 a 2010 pelo menos 1020 alunos além de 426
bolsas integrais do PROUNI em faculdades particulares. Gran-
de parte deste sucesso se dá através do Projeto Terceirão.
Número este que vem crescendo ano a ano.

A partir de 2008 a escola foi reconhecida pelo Conselho
Estadual de Educação para a oferta de ensino regular e na
modalidade EJA. Esse fato levou a gestão escolar a promover
discussões a respeito das tendências do mercado social e os
espaços que os jovens concluintes do Ensino Médio disputari-
am na nova versão da Economia Globalizada, bem como des-
perta nos agentes escolares preocupação com o futuro dos
alunos após suas respectivas  saídas da escola.

Há ainda parceria com diversas instituições públicas e
privadas com o intuito de, através de palestras e ações de
interesse humano social, levantar  a estima de sua comunida-
de estudantil.

A comunidade escolar é composta atualmente de 3.109
alunos matriculados e 79 professores. Sendo assim, este re-
querimento, busca  prestar uma justa homenagem reconhe-
cendo a relevância da data para aquela comunidade escolar
que tanto produz para o desenvolvimento de nosso Estado.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017
Dep. Aélcio da TV – PP

REQUERIMENTO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT -
Requer a realização da Audiência Pública nesta Casa de Leis
no dia 18 de mais de 2017, às 9h, para tratar da criação da
Reserva de Preservação Permanente Umerizal.

O Deputado in fine subscreve, cumprida os protocolos
do regimento Interno, requer a realização da Audiência Pública
nesta Casa de Leis no dia 18 de maio de 2017, às 9h, para
tratar da criação da Reserva de Preservação Permanente
Umerizal.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
A referida área sobre a qual remonta a possibilidade

de criação de reserva de preservação permanente traz uma
considerável preocupação em vista de todos os pormenores
que envolvem a referida área. Naquela área existe ocupação.
Existe plano de manejo bem como títulos emitidos pelo Pro-
grama Terra Legal e, ainda é uma área ocupada por popula-
ções tradicionais da região como pescadores e extrativistas.
São famílias e produtores que vivem atualmente em total in-
segurança diante da possibilidade daquela área estar se trans-
formando numa área de reserva de preservação permanente,
sendo que não sabem o que será feito a partir de então im-
portante destacarmos nesse contexto o impacto que a referi-
da área teve por conta da usina hidrelétrica do Jirau que re-
sultou em áreas extensas “afogadas” de tal forma que famíli-
as para chegarem dentro de suas posses na área tem que
parar em abunã e seguir o restante do trajeto a cavalo. A
época houve um compromisso da Hidrelétrica do Jirau em
construir uma nova ponte, pois a existente no local com a
subida das águas ficou submersa, e Jirau, como compensa-
ção havia se comprometido a fazer outra ponte sobre aquela,
chegando inclusive a dar início nessa construção, contudo a
obra foi paralisada.Ocorre que sendo área de Reserva Per-
manente não há a menor possibilidade das famílias permane-
cerem no local sendo esta, portanto, a preocupação. Segundo
o atual Código Florestal, Lei n° 112.651/12:

(...)
Art. 3° - Para os efeitos desta Lei, entende-se por
(...)
II – Área de Preservação Permanente – APP área pro-

tegida, coberta ou não por vegetação nativa, com a função
ambiental de preservar os recursos hídricos a paisagem a
estabilidade geológica e a biodiversidade, facilitar o fluxo
gênico de fauna e flora, proteger o solo e assegurar o bem-
estar das populações humanas;

Se áreas de preservação permanente, temos que são
intocáveis ou seja, não permitem o seu uso sustentável e ain-
da, a rigidez em relação aos limites de exploração deixa claro
que não é permitida qualquer exploração econômica direta.

Assim, precisa-se saber o que será feito com aquelas
famílias? Serão indenizadas? Serão removidas? É real a afir-
mação de que a referida área esteja sendo transformada em
APP pela SEDAM? De quem é a responsabilidade de indeniza-
ção?

Sendo estas nossas justificativas contamos com o apoio
deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

REQUERIMENTO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO – PDT -
Requer à Mesa Diretora que seja realizada Audiência Pública,
no dia 05 de maio de 2017, Às 9 horas, no Plenário desta
Casa, para discutir sobre a decisão favorável à Ação proposta
pelo Ministério Público Federal e Ministério Público de Estado
de Rondônia contra a União Federal, Estado de Rondônia,
município de Porto Velho, Santo Antônio Energia, IBAMA e
IPHAN, em que determina a imediata suspensão do Contrato
de cessão de Uso Gratuito entre a União Federal e o município
de Porto Velho, da administração do Complexo da Estrada de
Ferro Madeira Mamoré.
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O Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental, requer à Mesa Diretora que seja realizada Audiência
Pública, no dia 05 de maio de 2017, às 9h, no Plenário desta
Casa, para discutir sobre a decisão favorável à Ação proposta
pelo Ministério Público Federa e Ministério Público do Estado
de Rondônia contra a União Federal, Estado de Rondônia,
município de Porto Velho, Santo Antônio Energia, IBAMA e
IPHAN, em que determina a imediata suspensão do Contrato
de Cessão de Uso Gratuito entre a União Federal e o município
de Porto Velho, da administração do Complexo da Estrada de
Ferro Madeira Mamoré, e que sejam convidados todos os en-
volvidos e as pessoas citadas na relação em anexo.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
O objetivo da realização desta Audiência Pública é aten-

der solicitação da Associação de Preservação do Patrimônio
Histórico do Estado de Rondônia e Amigos da Madeira-Mamoré,
em razão da decisão favorável do tribunal Regional Federal da
1ª Região – TRF I, publicada no dia 20 de março, no Diário
Eletrônico da Justiça Federal da 1ª Região com o número do
Agravo de Instrumento 0018746-86.2016.4.01.0000, em que
determina a imediata suspensão do Contrato de Cessão de
Uso Gratuito entre a União Federal e o município de Porto Ve-
lho, da administração do Complexo da Estrada de Ferro Ma-
deira Mamoré.

Decisão Judicial não se discute, cumpre-se! Porém, numa
sociedade realmente democrática, não existe ato público ou
administrativo e privado insuscetíveis de discussões.
Justo por isso é que entendemos que podemos discutir o tema
já decidido pelo Judiciário, que de modo algum, está alheio as
criticas ou imune à possibilidade de discussões e debates acerca
do temas sobre  os quais decidiu, mesmo que definitivamente
e em instância.

O fato, todavia, de se permitir discussões sobre as deci-
sões e de se permitir discordâncias sobre o que fora decidido,
não implica, óbvio, na possibilidade do descumprimento da
decisão judicial. A propósito, é da natureza humana não se
conformar com a decisão que lhe é desfavorável. Mas a
obrigatoriedade do cumprimento da decisão, como preceito
elementar num Estado Democrático  de Direito, repito, não
esgota a possibilidade ou impede a discussão e debate sobre o
tema.

Assim sendo, conto com o apoio e o voto de Vossas
Excelências para aprovação de mais esta propositura.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017
Dep. Hermínio Coelho – PDT

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Indica
ao Governo do Estado de Rondônia, com cópia a Secretaria de
Estado da Educação – SEDUC, a necessidade urgente de cons-
trução de um Refeitório na Escola Estadual de ensino Médio
Jovem Gonçalves Vilela, no bairro Dois de Abril, Primeiro Dis-
trito do município de Ji- Paraná através do PROAF.

O Deputado Estadual que o presente subscreve, e ou-
vindo o Plenário na forma regimental, indica ao excelentíssimo
senhor Governador do Estado de Rondônia, com cópia a Se-
cretaria de Estado da Educação – SEDUC, a necessidade  ur-
gente de construção de um refeitório na escola Estadual de
Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela, no bairro Dois de Abril,
Primeiro Distrito do município de Ji-Paraná, através dos recur-
sos do PROAF – Programa de Ajuda Financeira às Escolas.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Destaco o quanto a Secretaria de Estado da Educação

tem investido para estruturar a qualidade da prestação de en-
sino e espaço físico das escolas estaduais. Esta Casa de Leis
testemunhou inúmeros avanços de alunos e professores na
rede de ensino, com aplicação de novos conceitos e tecnologias
na aplicação.

No entanto esta propositura se dá necessidade dos alu-
nos da Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves Vilela,
na rua Antônio Ferreira de Freitas, no bairro Dois de Abril,
Primeiro Distrito do município de Ji-Paraná, PIS não há espaço
físico adequado para a refeição dos alunos.

A Escola Estadual de Ensino Médio Jovem Gonçalves
Vilela atende 705 (setecentos e cinco) alunos no ensino mé-
dio, com turmas no período da manhã, tarde e noite.

Ademais, os alunos e pais demandam esta indicação
para prover melhores condições ambientais e de ensino aos
alunos.

Certo que essa propositura mereça total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres Pares para sua imediata apro-
vação.

Plenário das Delibações, 25 de abril de 2017
Dep. Airton Gurgacz – PDT

PROJETO DE DECRETO LEGISLATIVO DEPUTADO JESUÍNO
BOABAID – PMN - Susta a Instrução Normativa nº 028/TCE/
2012.

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

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

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Estamos apresentando esta propositura considerando

que a Constituição Estadual nos assegura a prerrogativa, en-
quanto membro deste Poder, de apresentar proposituras, as
quais estão elencadas no inciso XIX, artigo 29 e inciso V do
artigo 37 ambos da Carta Magna do Estado, combinado com a
alínea “m” inciso I, Parágrafo único do artigo 166 do Regimen-
to Interno desta Casa de Leis, em propor, via Projeto de Decre-
to Legislativo a sustação de ato que exorbitam do Poder Regu-
lamentar, ou dos limites de delegação legislativa, que assim
asseveram:

Art. 29 Compete privativamente a Assembléia Legislativa:
..........................................................................................
..........................................................................................

XIX - sustar os atos normativos do Poder Executivo que
exorbitem do poder regulamentar ou dos limites de delegação
legislativa.
.............................................................................................
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Art. 37 O processo legislativo compreende a elaboração
de:

V - decretos legislativos.
...............................................................................................

Art. 166 – Projeto de decreto legislativo é a proposição
destinada a regular matéria de caráter político, de c o m p e -
tência privada do Poder Legislativo, prescindindo da sanção do
Governador.
..........................................................................................
........................................................................................
..........................................................................................

M – sustação de ato do Poder Executivo, que exorbitem
do poder regulamentar, ou dos limites de delegação legislativa;
...............................................................................................

Em primeiro lugar, verifica-se que o artigo 13 da Lei n°
8.429/92 impõe a apresentação de declaração dos bens e va-
lores que compõe o seu patrimônio privado do servidor devam
ser arquivados no serviço de pessoal competente de cada Po-
der ou instituição, e não na âmbito do TCE.

Em segundo lugar, verifica-se do artigo 1° da referida
Lei n° 8.730/93, que a mesma se dirige a determinados servi-
dores específicos da União (não dos Estados) a saber, o Presi-
dente da Republica, o Vice-Presidente da Republica, os Minis-
tros de Estados, os Membros do Congresso Nacional, os Mem-
bros da Magistratura Federal, os Membros do Ministério Públi-
co da União e todos quantos exerçam cargos eletivos e cargos,
empregos ou funções de confiança, na administração direta,
indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes da União.

 Veja que a referida lei federal sequer se direciona aos
servidores públicos estaduais, muito menos aos efetivos, mas
somente aos cargos eletivos e de confiança no âmbito da União.
Por sua vez IN 28/2012 – TCERO, norma infra legal, a pretexto
de regulamentar uma lei federal, estendeu os efeitos da nor-
ma da União a todos os agente públicos estaduais que exer-
çam cargos efetivos cargos eletivos, cargos comissionados,
empregos ou funções de confiança, na administração direta,
indireta e fundacional, de qualquer dos Poderes do Estado e
dos Municípios. Aí esta a primeira ilegalidade, eis que IN 28
alongou o objeto da própria lei que pretendeu regulamentar,
para muito além da previsão da lei.

Nesse sentido é remansosa a jurisprudência do STJ, na
medida em que norma regulamentar jamais pode extrapolar
os limites da norma regulamentada, sob pena de flagrante ile-
galidade in verbis:

 ADMINISTRATIVO. DECRETO ESTADUAL QUE PREVÊ
DESCONTO SOBRE VALORES RETIDOS A TÍTULO DE CONTRI-
BUIÇÃO CONFEDERATIVA. PODER REGULAMENTAR QUE
EXTRAPOLA OS LIMITES DA LEI ILEGALIDADE. 1. É ilegítima,
por ofensa ao princípio da legalidade, a cobrança instituída pelo
Decreto 22.247/03, do Estado de Sergipe, de importância fixa,
a título de “custo operacional”, incidente sobre o repasse, ao
respectivo sindicato, dos valores recolhidos a título de contri-
buição federativa. 2. Recurso Ordinário a que se dá provimen-
to. (STJ - RMS: 21499 SE 2006/0037460-2, Relator: Ministro
TEORI ALBINA ZAVASCKI, Data de Julgamento: 22/08/2006,
T1- PRIMEIRA TURMA, Data de Publicação: DJ 04.09.2006 p.
232).

Ademais, sustenta o TCE nos considerando da IN nº 28
que o fundamento de validade da norma infralegal se estriba-
ria no art. 2º, § 7º, “a” e “b” da Lei Federal nº 8.730 de 10 de
novembro de 1993, que supostamente outorgaria ao Tribunal
de Contas competência para regulamentar matéria relaciona-

da às suas atribuições fiscalizatórias, notadamente quanto à
remessa de Declarações de Bens e Rendas.

Ora, outro equivoco. Esqueceu o TCE de que o referido
dispositivo confere tão-somente poder regulamentar do Tri-
bunal de Contas da União (por óbvio, pois trata-se de norma
federal, não ao do TCE), sendo ainda o poder regulamentar
restrito a expedição de instrução sobre formulários da decla-
ração e prazos máximos de remessa de sua cópias, sem pos-
sibilitar, em absoluto, a criação de obrigações a servidores
públicos mediante simples ato infra legal, instrução normativa.

Instrução Normativa não passa de um regulamento ex-
pedido no âmbito de um órgão, hierarquicamente inferior à
Constituição Federal, às leis complementares e ordinárias e
aos decretos. Sua principal característica é auxiliar a aplica-
ção da lei e, jamais, legislar, criando direitos ou obrigações,
como pretende a IN 28.

A IN 28 é ato infralegal, que não pode restringir, ampli-
ar ou alterar direitos decorrentes de Lei. Em verdade, sequer
se prestam a regulamentar lei. A lei é que estabelece as dire-
trizes para a atuação administrativa normativa regulamentar,
conforme já citado pelo STJ no REsp nº 990.313/SP. Vejamos:
TRIBUTÁRIO. PRAGRAMA DE ALIMENTAÇÃO DO TRABALHO-
PAT. IMPOSTO DE RENDA. INCENTIVO FISCAL. LEI Nº 6321/
76. LIMITAÇÃO. PORTARIA INTERMINISTERIAL Nº 326/77 E
INSTRUÇÃO NORMATIVA Nº 143/86. OFENSA. PRINCIPIOS DA
LEGALIDADE E DA HIERARQUIA DAS LEIS. 1. A Portaria Minis-
terial nº 326/77 e a Instrução Normativa nº 143/86, ao fixa-
rem custos máximos para as refeições individuais como con-
dição ao gozo do incentivo fiscal previsto na Lei nº 6.321/76,
violaram o princípio  da legalidade e da hierarquia das leis,
porque extrapolaram os limites  do poder regulamentar. Pre-
cedentes. 2. Recurso especial não provido. (REsp. 990313/SP,
Rel. Ministro CASTRO MEIRA, SEGUNDA TURMA, julgado em
19.02.2008, DJ 06.03.2008 p.1).

Os Tribunais Federais também tem o mesmo entendi-
mento, inclusive, consignado, que as instruções normativas
sequer podem proceder a regulamentação de lei, por serem
ato infra legal, conforme segue:

TRF-3- APELAÇÃO MANDADO DE SEGURANÇA: AMS
72956 SP 94.03.072956-2. Ementa. TRIBUTÁRIO, FINSOCIAL,
MAJORAÇÃO DE ALIQUOTAS, INCONSTITUCIONALIDADE, PRO-
CEDIMENTO DE COMPENSAÇÃO, EXCEDENTE RECOLHIDO A
TITULO DE FINSOCIAL, ART. 66 DA LEI 8283/91, INSTRUÇÃO
NORMATIVA N. 67/92, PODER REGULAMENTAR, IMPOSSIBILI-
DADE DE INSTRUÇÃO NORMATIVA REGULAMENTAR LEI (...)
nem o regulamento , atribuição exclusiva do presidente da
república mercê do artigo 84, IV, da constituição da república,
pode alterar a lei acrescentando ou suprimido determinadas
possibilidades, a resolução, instrução, ou o que se chame,
atos administrativos subalternos, hierarquicamente inferiores
a lei e ao regulamento poderão fazê-lo, a instrução normativa
nº 67 de 26.05.92, extrapolou sua competência de determinar
procedimentos administrativos internos para boa concretização
do desiderato legal, a autoridade administrativa compete sim
a expedição de atos administrativos sub legem e, além disso,
debaixo do regulamento, quando este existe, para que qual-
quer parcela de discricionariedade não sobeje a seus agen-
tes, impedindo-se dessarte, atitudes diversas de seus subor-
dinados, em afronta ao princípio de igualdade.

No mesmo sentido, vejamos o que diz o STF:
ADI 531 DF. Ementa Ação Direta de Inconstitucionalidade

- INSTRUÇÃO NORMATIVA N. 62, DO DEPARTAMENTO DA RE-
CEITA FEDERAL - SUA NATUREZA REGULAMENTAR - IMPOSSI-
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BILIDADE DE CONTROLE CONCENTRADO DE
CONSTITUCIONALIDADE - SEGMENTO NEGADO  POR DECISÃO
SINGULAR - COMPETÊNCIA DO RELATOR (RISTF. ART. 21,
PAR.1.; LEI 8.038, ART. 38 - PRINCIPIO DA RESERVA DO PLE-
NÁRIO PRESERVADO (CF, ART 97) - AGRAVO REGIMENTO
IMPROVIDO. (...) As instruções Normativas, editadas por Ór-
gão competente da Administração Tributária, constituem es-
pécies jurídicas de caráter secundário, cuja validade  e eficá-
cia resultam, imediatamente, de sua estrita observância dos
limites impostos pelas leis, tratados, convenções internacio-
nais, ou decretos presidenciais, de que devem constituir nor-
mas complementares. Não se revelam, por isso mesmo, aptas
a sofrerem o controle concentrado de constitucionalidade, que
pressupõe o confronto “direto” do ato impugnado com a Lei
Fundamental.

Portanto, conforme demonstrado, a Lei nº 8.730/1993
direciona-se somente a alguns servidores públicos da União e
ao Tribunal de Contas da União, até em prestígio ao princípio
do pacto federativo e da auto organização dos estados mem-
bros. Qualquer tentativa de ampliar esse rol da norma federal
para alcançar os servidores públicos estaduais, em especial
aos efetivos, violaria a Carta Magna, eis que a União tem com-
petência unicamente para expedir normas gerais sobre direito
financeiro, o que nem de longe é objeto da IN 28, nem da Lei
Federal.

Sobre o pacto federativo, observa-se que a Constitui-
ção Federal de 1988 veio para restaurar o Estado Federal bra-
sileiro, após um longo período de ditadura, onde o presidenci-
alismo autoritário praticamente desfigurou o federalismo do
paí8s. A Carta Magna de 1988, no entanto, estruturou num
federalismo de equilíbrio, conferindo autonomia aos Estados
Federados.

Assim, vige em nosso País o pacto federativo, do que
resulta a capacidade de auto-organização e normatização pró-
pria, que consiste no fato dos entes federados, no caso dos
Estados-membros, por meio de seu poder constituinte deriva-
do decorrente, estabelecerem suas próprias constituições e,
posteriormente, a correspondente legislação infraconstitucional.

Assim, decorre da capacidade de auto organização dos
estados a capacidade de Auto Legislação, sendo os Estados
são regidos por leis próprias, elaboradas segundo o processo
legislativo estabelecido em suas Constituições. Diga-se os es-
tados federados tem autonomia para legislar, dentro de sua
competência para dispor sobre sua organização, funcionamen-
to, polícia, criação, transformação ou extinção de cargos.

Para que isso seja possível, a Constituição previu re-
gras de relacionamento entre as esferas de poder de modo
que fixou competências de cada ente, distribuindo  de modo
equilibrado encargos e receitas com vistas a aliviar tensões
internas, dotando os estados membros de autonomia,
autogoverno e auto-organização.

A capacidade de auto administração detida pelos entes
federados caracteriza-se pelo fato de que são eles próprios
que fazem a gestão da coisa pública no exercício de suas com-
petências administrativas, legislativas e tributárias definidas
na constituição da República Federativa do Brasil.

Dessa forma, mesmo que a Lei nº 8.730/93 pretende-
se se estender aos servidores públicos estaduais, afigurar-se-
ia constitucional, pois violaria pacto federativo e a autonomia e
auto organização do Estado de Rondônia.

Se nem a Lei Federal poderia fazê-lo (como não o fez),
mais violadora ainda é a tentativa de uma mera instrução
normativa estadual (de caráter legal e secundário) de preten-
der fazê-lo a pretexto de regulamentar uma lei federal, sem

qualquer amparo em norma estadual, norma essa que haveria
de ser, inclusive, de iniciativa privativa de cada Chefe de Poder
ou instituição, como já decidiu o Supremo Tribunal Federal em
precedentes que consideram inconstitucional lei estadual de
iniciativa de Assembléia Legislativa de buscava impor, aos ser-
vidores estranhos ao Poder Legislativo, a necessidade de apre-
sentação da declaração de bens e rendas, tudo isso já a luz
das leis nº 8.730/93 e 8.429/92.

Registre-se que a CF apregoa, em seu artigo 31, § 1º,
alínea “b”, que são de iniciativa privativa do Governador do
Estado as leis que disponham sobre servidores públicos do
Estado, seu regime  jurídico, provimento de cargos, estabilida-
de e aposentadoria de civis, reforma e transferência de milita-
res para a inatividade”. No mesmo sentido, são de iniciativa
privada do Poder Judiciário (CRF, art. 93), do Poder Legislativo
e do Ministério Público (CRF, art. 127, § 2º, § 5º), as  normas
inerentes aos seus servidores públicos.

Nesse sentido, já decidiu o próprio Supremo Tribunal
Federal, nos autos da ADI nº 2.420, oportunidade em que de-
clarou a inconstitucionalidade de lei estadual que, de iniciativa
Parlamentar, tornava obrigatória a apresentação de declara-
ção de bens e valores patrimoniais no ato da posse dos servi-
dores públicos da administração direta, das autarquias e das
fundações do Estado do Espírito Santo.

AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE LEI COM-
PLEMENTAR Nº 191/00, DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO. DO-
CUMENTOS DE APRESENTAÇÃO OBRIGATÓRIA, NA POSSE DE
NOVOS SERVIDORES, MATÉRIA RELATIVA AO PROVIMENTO
DE CARGO PÚBLICO. LEI DE INICIATIVA PARLAMENTAR. OFEN-
SA AO ART. 61, § 1º, II, C, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. 1. O
art. 61, § 1º, II, c da Constituição Federal prevê a iniciativa
privativa do Chefe de Executivo na elaboração de leis que dis-
ponham sobres servidores públicos, regime jurídico, provimento
de cargos, estabilidade e aposentadoria. Por outro lado, é pa-
cífico o entendimento de que as regras básicas do processo
legislativo da União são de observância obrigatória pelos Esta-
dos, por sua implicação com o princípio fundamental da sepa-
ração e independência dos Poderes. Precedente: ADI 774, rela.
Min. Sepúlveda Pertence, DJ 26.02.99.2. A posse, matéria de
que tratou o Diploma impugnado, complementa e completa,
justamente com a entrada no exercício, o provimento de cargo
público iniciado com a entrada no exercício, o provimento de
cargo público iniciado com a nomeação do candidato aprovado
em concurso. É portanto, matéria claramente prevista no art.
61, § 1º, II, c da Carta Magna, cuja reserva legislativa foi ine-
gavelmente desrespeitada. 3. Ação direta cujo pedido se julga
procedente. (ADI 2420/ES. Relatora: Min. ELEN GRACIE. Jul-
gamento: 24/02/2005. Órgão Julgador: Tribunal Pleno. Publi-
cação: DJ 08-04-2005).

No mesmo sentido, vejamos outro procedente do STF:
AÇÃO DIRETA DA INCONSTITUCIONALIDADE 4.232 - RIO

DE JANEIRO. RELATOR: MIN. DIAS TOFFOLI. EMENTA. Ação
direta de inconstitucionalidade. Lei nº 5.388/99 do Estado de
Rio de  Janeiro. ANAMAGES. Legitimidade ativa. Norma de in-
teresse da magistratura estadual.

Obrigação de entrega de declaração de bens à Assem-
bléia Legislativa pelos magistrados estaduais. Competência atri-
buição ao Poder Legislativo sem o devido amparo constitucio-
nal. Vício de iniciativa. Ação julgada precedente.

ADIN Nº 4.203 RJ - Ação direta de inconstitucionalidade.
Lei nº 5.388/99 do Estado do Rio de Janeiro. CONAMP. Obriga-
ção de entrega de declaração de bens à Assembléia Legislativa
por agente públicos estaduais. Competência atribuída ao Po-
der Legislativo sem o devido amparo constitucional. Vício de
iniciativa. Parcial procedência.
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 Nos precedentes acima supra, ponderou o relator Ministro Dias
Toffoli o seguinte:

“Pode-se, por outro lado, enxergar também as
inconstitucionalidades da norma pelo âmgulo das pessoas fis-
calizadas e não apenas do órgão fiscalizador.

Não restam dúvidas acerca do vício de iniciativa da lei
impugnada. De um modo geral, a Corte tem apontado o vício
de iniciativa de normas de origem parlamentar que imponham
obrigações aos servidores públicos, haja vista a competência
outorgada ao chefe do Poder Executivo (art. 61, § 1º, II, da CF)
e a autonomia do Poder Judiciário (art. 93 da CF) e do Ministé-
rio Público (art. 127, § 2º e 128, § 5º, da CF) para tratar do
regime jurídico dos seus membros e servidores.

Nesta linha, a ADI Nº 2.420/ES, da relatoria da Ministra
Ellen Gracie, DJ de 08/04/05, na qual a Corte, por unanimidade
de votos, declarou inconstitucional, por vício de iniciativa, lei
complementar do Estado do Estado de Espírito Santo muito
similar à que é objeto desta ação direta, também de origem
parlamentar, a qual tornava obrigatória a apresentação  de
declaração de bens previamente à posse de servidores públi-
cos. Revela-se , assim por mais esta perspectiva, a
inconstitucionalidade da norma, agora sob o ângulo estrita-
mente formal.

Por fim, na linha da cautelar concedida pelo saudoso
Ministro Menezes Direito, a única ressalva que se deve fazer é
quanto à incidência da lei impugnada em relação aos servido-
res e membros da própria Assembléia Legislativa, aos quais
acrescento agora os procuradores da Assembléia Legislativa,
mencionados no inciso XII do art. 2º, por se tratar de controle
administrativo interno, perfeitamente legítimo”.

Veja que o STF tem se posicionado no sentido de que
sequer Lei Estadual poderia impor a aludida obrigação a servi-
dores estranhos aos quadros do Poder ou entidade que pro-
movesse a iniciativa do Projeto de Lei. Diga-se, o Poder
Legislativo somente poderia iniciar lei com tal exigência volta-
da aos seus servidores. O mesmo se aplica ao Poder Executi-
vo, ao Judiciário, ao Ministério Público e ao Tribunal de Contas.
Cada Poder ou entidade tem iniciativa para regulamentar a re-
ferida obrigação com relação ao seus servidores, não sobre os
demais.

Se nem através de Lei o Supremo Tribunal Federal tem
admitido regras genéricas que atinjam servidores estranhos
aos quadros da entidade, muito menos poderia uma instrução
normativa do TCE, a pretexto de regulamentar uma lei de ou-
tra esfera da Federação (União), estender inadvertidamente
uma obrigação da União a todo e qualquer servidor público
estadual, seja do TCE, seja do MP, seja do Poder Judiciário,
seja da ALE, seja do Poder Executivo.

O regime jurídico dos servidores do Poder Executivo (CRF,
art. 61, § 1º, II, “c”), assim como o Estatuto dos Agentes que
servem ao Judiciário ( CRF, art. 93), são temas que devem ser
deflagrados pelos membros desses Poderes. O mesmo pensa-
mento vale para as previsões que digam sobre os servidores e
os membros do Ministério Público (CRF, arts. 127, § 2º e 128,
§ 5º.

Ademais, verifica-se que o artigo 71 da CF não atribui
essa competência aos Tribunais de Contas, a quem cabe: I -
apreciar as contas prestadas anualmente pelo Presidente da
República, mediante parecer prévio que deverá ser elaborado
em sessenta dias a contar do seu recebimento; II - julgar as
contas dos administradores e demais responsáveis por dinhei-
ros, bens e valores públicos da administração direta e indireta,
incluídas as fundações e sociedades instituídas e mantidas pelo

Poder Público Federal, e as contas daqueles que derem causa
a perda, extravio ou outra irregularidade de que resulte pre-
juízo ao erário público; III - apreciar, para fins de registro, a
legalidade dos atos de admissão de pessoal, a qualquer título,
na administração direta e indireta, incluídas as fundações ins-
tituídas e mantidas pelo Poder Público, excetuadas as nomea-
ções para cargo de provimento em comissão, bem como a
das concessões de aposentadoria, reformas e pensões, res-
salvadas as melhorias posteriores que não alteram o funda-
mento legal do ato concessório; IV - realizar por iniciativa
própria, da Câmara dos Deputados, do Senado Federal, de
Comissão técnica ou de inquérito, inspeções e auditoria de
natureza contábil, financeira, orçamentária, operacional e
patrimonial, nas unidades administrativas dos Poderes
Legislativo, Executivo e Judiciário, e demais entidades referi-
das no inciso II; V- fiscalizar as contas nacionais das empre-
sas supranacionais de cujo capital social a União participe, de
forma direta ou indireta, nos termos do tratado constitutivo,
VI - fiscalização, aplicação de quaisquer recursos repassados
pela União mediante convênio, acordo, ajuste ou outros ins-
trumentos congêneres, a Estado, a Distrito Federal ou a Muni-
cípio; VII - prestar as informações solicitadas pelo Congresso
Nacional, por qualquer de suas Casas, ou por qualquer das
respectivas Comissões, sobre a fiscalização contábil, financei-
ra, orçamentária, operacional e patrimonial e sobre resulta-
dos de auditorias e inspeções realizadas; VIII - aplicar aos
responsáveis, em caso de ilegalidade de despesa ou irregula-
ridade de constas, as sanções previstas em lei, que estabele-
cerá, entre outras cominações, multa proporcional ao dano
causado ao erário; IX - assinar prazo para que o órgão ou
entidade adote as providências necessárias ao exato cumpri-
mento da lei, se verificada ilegalidade; X- sustar, se não aten-
dido, a execução do ato impugnado, comunicando a decisão à
Câmara dos Deputados e ao Senado Federal; XI - representar
ao Poder competente sobre irregularidades ou abusos apura-
dos”.

Nenhuma das competências supra se confunde com a
pretendida pelo TCE na IN 28, absolutamente estranha o con-
trole de contas de administradores públicos. Não se pode ad-
mitir, tendo em conta o arcabouço constitucional montado pelo
art. 71, que o Tribunal de Contas assuma a posição de ordiná-
rio e desinteressado controlador externo da vida de todo e
qualquer servidor público dos demais poderes e instituição de
estatura constitucional, no que de convencional lhe ocorra.
Cabe ao TCE o controle de contas, dos administradores, da
gestão, não o controle da vida funcional de qualquer servidor
ordinário.

Evidentemente, a evolução patrimonial dos agentes pú-
blicos não se confunde, de modo algum, com apreciação de
contas, julgamento de contas dos administradores de bens
públicos, registro de admissão de pessoal e de aposentadori-
as, reformas e pensões ou realização de inspeções e auditori-
as das contas, etc.

Há que se consignar também, que a instrução normativa
se apresenta inconstitucional ao tipificar nova hipótese de in-
fração político-administrativa, que ocorrerá no caso de não
apresenta da declaração, que redundará na aplicação de mul-
ta, além de configurar crime de responsabilidade ou infração
político-administrativa, crime funcional ou falta grave discipli-
na passível de perda do mandato, demissão do cargo, exone-
ração do emprego ou destituição da função, além da inabilita-
ção, até cinco anos, para o exercício de novo mandato e de
qualquer cargo, emprego ou função pública.
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Ao dispor nesse sentido, a Instrução Normativa violou o
previsto no artigo 22, I da Carta Federal, que outorga à União
competência privativa para legislação sobre Direito Penal.

Reforça o argumento o teor da Súmula nº 722 do STF,
que estabelece que “são de competência legislativa da União à
definição dos crimes de responsabilidade e o estabelecimento
das respectivas normas de processo e julgamento.

Não é demais lembrar que o STJ já deixou expresso
que as infrações político-administrativas podem, na tradição
do direito  brasileiro, ser denominadas crimes de responsabi-
lidade (Pleno, HC nº 60.671/PI, Rel. Min. Carlos Velloso, DJ de
19/05/1995.

Ademais, a IN 28 se apresenta inconstitucional por ofensa
direta ao art. 2º da Constituição da República, pois, insurge
em face da independência do Poder Judiciário, assim como do
Ministério Público, do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Há que se ressaltar também a falta de razoabilidade da
IN nº 28, no que se refere ao critério da necessidade, já que
os membros do Poder Judiciário, por exemplo, são obrigados
a prestar informações fiscais em caso de investigação de fun-
do disciplinar.

Da mesma forma, a execução da medida imposta pela
Lei nº 5388/09 implantaria um insólito banco de dados, com
centenas de milhares de declarações anuais para serem
compulsadas, o que inflaria a Administração Pública, em opo-
sição ao que enuncia o princípio da eficiência.

Por fim, a inconstitucionalidade da IN é parte por ofensa
ao art. 5º XII da CR/88, que reza ser inviolável o sigilo dos
dados da pessoa. E que na declaração de imposto de renda há
informações que nada se relacionam com o exercício do cargo
ou função pública, não sendo o servidor obrigado a expor a
sua vida particular para exercer a função pública.

No caso, poderia uma lei formalmente constitucional
impor ao servidor que declarasse de próprio punho que não há
qualquer conduta que macule sua reputação, jamais expor toda
sua vida particular independente de qualquer motivo
determinante para tanto.

Por fim, no âmbito do Poder Legislativo, somente as
Comissões Parlamentares de Inquérito poderiam determinar a
apresentação da declaração de bens dos agente públicos, as-
sim como a quebra do seu respectivo sigilo fiscal. Ainda assim,
as determinações das CPI’s pressupõe uma devida e individu-
alizada fundamentação, diante de um quadro fático que legiti-
me, concreta e especificamente, a invasão da privacidade do
investigado, até mesmo porque, como já afirmou o Ministro
Celso de Mello nesta Corte, em voto que proferiu no MS nº
23.851, DJ de 21/6/02 “Reforça o argumento o teor da Súmula
nº 722 do STF, que estabelece que “são de competência
legislativa da União à definição dos crimes de responsabilida-
de e o estabelecimento das respectivas normas de processo e
julgamento.

Não é demais lembrar que o STF já deixou expresso
que as infrações político-administrativas podem, na tradição
do direito brasileiro, ser denominadas crimes de responsabili-
dade (Pleno HC nº 60.671/PI,Re. Min. Carlos Velloso, DJ de 19/
05/1995).

Ademais, a IN 28 se apresenta inconstitucional por ofensa
direta ao art. 2º da Constituição da República, pois, insurge
em face da independência do Poder Judiciário, assim como do
Ministério Público, do Poder Legislativo e do Poder Executivo.

Há que se ressaltar também a falta de razoabilidade da
IN nº 28, no que se refere ao critério da necessidade, já que
os Membros do Poder Judiciário, por exemplo, são obrigados a

prestar informações fiscais em caso de investigação de fundo
disciplinar.

Da mesma forma, a execução da medida imposta pela
Lei nº 5388/09 implantaria um insólito banco de dados, com
centenas de milhares de declarações anuais para serem
compulsadas, o que inflaria a Administração Pública, em opo-
sição ao que enuncia o princípio da eficiência.

Por fim, a inconstitucionalidade da IN é patente por ofensa
ao art. 5º XII da CR/88, que reza ser inviolável o sigilo dos
dados da pessoa. É que na declaração de imposto de renda há
informações que nada se relacionam com o exercício do cargo
ou função pública, não sendo o servidor obrigado a expor a
sua vida particular para exercer a função pública.

No caso, poderia uma lei formalmente constitucional
impor ao servidor que declarasse de próprio punho que não há
qualquer conduta que macule sua reputação, jamais expor toda
sua vida particular independente de qualquer motivo
determinante para tanto.

Por fim, no âmbito do Poder Legislativo, somente as
Comissões Parlamentares de Inquérito poderiam determinar a
apresentação de bens dos agentes públicos, assim como a
quebra do seu respectivo sigilo fiscal. Ainda assim, as deter-
minações das CPI’s pressupõe uma devida e individualizada
fundamentação, diante de um quadro fático que legitime, con-
creta e especificamente, a invasão da privacidade do investi-
gado, atém mesmo porque, como já afirmou o Ministro Celso
de Mello nesta Corte em voto que proferiu no MS nº 23.851, DJ
de 21/06/02 “a ruptura da esfera de intimidade de qualquer
pessoa - quando ausente a hipótese configuradora de causa
provável - revela-se incompatível com o modelo consagrado
na Constituição da República, pois a quebra de sigilo não pode
ser manipulada de modo arbitrário, pelo Poder Público ou por
seus agentes”.

Diante disso, estamos propondo este Projeto de Decre-
to Legislativo, com o intuito de colocar um basta nesta situa-
ção vexatória para este Poder Legislativo, considerando que
não há legislação a nível estadual, e como podemos permitir a
existência de uma Instrução Normativa que extrapola o poder
regulamentar. Não podemos permitir que se perpetue tal aber-
ração normativa. E esse é o instrumento legítimo que dispo-
mos e aliado as nossas prerrogativas é a imediata sustação de
tal ato.

Razão pela qual solicitamos o apoio e o voto dos nobres
Pares, no sentido de aprovarmos a nossa proposta.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Jesuino Boabaid - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP - Indica a ne-
cessidade de limpeza no CEDEL do bairro Ulisses Guimarães,
município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Governador do Estado de Rondônia, com
cópias para a SEJUCEL – Superintendência da Juventude, Cul-
tura, esporte e Lazer e DER – Departamento de Estradas de
Rodagens, Infraestrutura e Serviços Públicos, a necessidade
de limpeza do CEDEL do Bairro Ulisses Guimarães, em Porto
Velho.

J U S T I F I C A T  I V A

Senhores Deputados,
Sabemos que no início do ano, o Executivo Estadual já

realizou uma limpeza da área descrita acima, pela qual apro-
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veito para parabenizar a equipe executora. Porém, segundo
informações repassadas através das redes sociais por mora-
dores daquela região, devido o período chuvoso se faz neces-
sário uma nova limpeza, para assim, dar condições plenas de
utilização daquele importante área de lazer. Sendo este um
anseio de toda comunidade e bairros próximos. Por esta ra-
zão, apresento esta propositura buscando representar aqueles
cidadãos em suas necessidades expectando com o apoio dos
nobres deputados para sua destinação de acordo com o Art.
188 do Regimento Interno.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2017
Dep.  Aélcio da TV – PP

INDICAÇÃO DEPUTADO ALEX REDANO – PRB - Indica ao
Poder Executivo Estadual junto ao Departamento Estadual de
Estrada de Rodagem – DER, a necessidade de manutenção na
rodovia 295 que liga o município de Machadinho D’Oeste à
Cujubim.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica ao Po-
der Executivo Estadual junto ao Departamento Estadual de Es-
trada de Rodagem – DER, a necessidade de manutenção  na
rodovia 205 que liga o município de Machadinho D’Oeste à
Cujubim.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Parlamentares,
Esta propositura se faz necessária devido a rodovia 205

ser a principal via de acesso entre os Municípios supracitados
na ementa. Vale salientar que a referida via conta com um
grande fluxo de veículos, onde parte desse fluxo corresponde
ao escoamento do setor madeireiro, leiteiro, comercial e
agropecuário. Utilizando também como acesso mais curto e
rápido entre os Municípios, o trecho em questão também é
muito importante para o translado dos estudantes daquela re-
gião, fazendo com que os devidos reparos sejam ainda mais
de extrema relevância.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017
Dep. Alex Redano  - PRB

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON SINGEPERON – PV
- Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo, es-
pecialmente à Secretaria de Estado de Saúde, informações
sobre o Centro de Diálise de Ji-Paraná-RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer à Mesa Di-
retora que solicita ao Poder  Executivo, especialmente à Secre-
taria de Estado de Saúde, nos termos do Art. 29, XVIII e XXXVI
c/c art. 46 e c/c Art. 31, §3° da Constituição Estadual e Art. 67,
II c/c Art. 146 IX c/c Art. 172 e c/c Art. 179 do Regimento
Interno, informações sobre o Centro de Diálise de Ji-Paraná-
RO

1 – Qual a quantidade de pessoas que são atendidas
semanalmente no Centro de Diálise de Ji-Paraná

2 - Está havendo o pagamento em dia das clinicas
conveniadas que atuam na diálise em Ji-Paraná? Casa não es-
teja, qual o motivo e quando será regularizado?

3 – O atendimento em Ji-Paraná foi ou será suspenso
em razão de inadimplência com as clinicas?

4 – Houve comunicação aos pacientes de que dia 25/04/
2017, ou algum outro, seria o último dia de atendimento?

O requerimento é necessário, pois, chegou informação
de que foi avisado aos  pacientes que dia 25/04/2017 seria o

último dia de atendimento de diálise em Ji-Paraná em virtude
de o Estado não estar pagando as clinicas.

Importante mencionar que certamente diversos paci-
entes são atendidos e que necessitam desse procedimento
para permanecerem vivos. Dessa forma, não é possível que
esse procedimento tão essencial à vida seja interrompido.

Diante disso, solicito apoio dos nobres Pares para apro-
var o requerimento.

Plenário das Deliberações, 24 de abril de 2017
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

 PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DEPUTADO ALEX REDANO -
PRB  - Dá nova redação e acrescenta o § 9º do art. 5º, da Lei
Estadual 3313/14, alterado pela 3948/2016 e dá outras provi-
dências.

A ASSEMBLEI LEGISLATIVA DECRETA:

Art. 1º O art. 5º e o § 1º da Lei Estadual 3948/2016,
passam a vigorar com as seguintes redações:

Art. 5º A Carteira de Identificação Estudantil (CIE) po-
der ser expedida pelas Associações Estudantis, Diretórios e
Centros Acadêmicos, Federais, Estaduais e Municipais, que
estejam com regular funcionamento no Estado de Rondônia,
com prazo de validade renovável a cada ano.

§ 1º Para que a entidade estudantil possa expedir a
CIE, é necessário que preencha os seguintes requisitos:

I - constituição e existência, no mínimo até a data da
publicação da presente Lei, e, as que forem constituídas a
partir dai somente estarão autorizadas após 2 (dois) anos de
existência, comprovadas mediante a apresentação de fotocó-
pia da ata de fundação e estatuto devidamente registrados
em cartório de títulos e documentos;

II - comprovação da existência de sede funcionamento
regularmente no Estado de Rondônia, e de que atende a to-
das as demais exigências legais;

III - apresentação de ata da eleição da diretoria reali-
zada segundo a periodicidade apresentada no estatuto da
entidade.

IV - ter diretoria composta por estudantes regularmen-
te matriculados em estabelecimento de ensino corresponden-
te a sua base de representação comprovada mediante apre-
sentação de atestado de matrícula e fotocópia da ata de elei-
ção e posse, devidamente registrada em cartório de títulos e
documentos.

§ 9º O Poder Executivo expedira instrumento
regulamentador da presente Lei, que disporá ainda qual ór-
gão estadual compete fiscalizar o funcionamento das entida-
des na expedição das CIE.

Art. 2º Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Senhor Presidente,
Nobres Deputados,
O Projeto que submeto ao apreço deste egrégio plená-

rio tem por objetivo alterar a redação do texto da Lei 3948/
2016, e ampliar a prestação do serviço de expedição de car-
teiras estudantis em todo o estado de Rondônia, por aquelas
entidades que estejam regularmente funcionando.
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Ademais, o presente projeto é um substitutivo ao Proje-
to 568/2017, já em curso na Comissão de Constituição reda-
ção e justiça, objeto e ampla discussão em reunião com asso-
ciações e membros da comissão, onde ficou acordado a alte-
ração da presente redação e posteriormente um estudo mais
profundo de implantação de sistema de fiscalização do funcio-
namento na expedição das carteiras estudantis.

Assim, espero contar com o costumeiro apoio dos no-
bres Pares para aprovação da presente matéria.

Plenário das deliberações, 05 de abril de 2017
Dep. Alex Redano - PRB

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 19ª  SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO LEO MORAES - PTB - Requer a
Mesa Diretora a realização de Audiência Pública no dia 1º de
junho de 2017, às 15h para debater a cooptação de adoles-
cente para participar de um jogo chamado “Baléia Azul”.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer a Mesa
Diretora na forma regimental a realização de Audiência Públi-
ca no dia 1º de junho de 2017 às 15h, para debater a cooptação
de adolescente para participar de um jogo chamado “Baléia
Azul”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras de Senhores Parlamentares,
A referida Audiência Pública tem como objetivo discutir

um “jogo mortal” que tem influenciado adolescentes a come-
terem suicídio. O jogo virtual, conhecido como “Baleia Azul”,
seria oriundo da Rússia e já está se espelhando no Brasil. a
preocupação aumento após em 2015, 130 suicídios ter sido
supostamente ligados a comunidade identificadas como “gru-
pos de morte”, na Rússia.

O jogo mortal “Baleia Azul”, conforme matéria divulgada
no jornal Estadão, intitulada “O Jogo mortal e criminoso: Ba-
leia Azul”, de 17/04/2017, traz a informação de que tudo se
inicia com um convite para a página privada e secreta do gru-
po “#F57”, no Facebook e também em grupos de whatsapp
especialmente a menores de 12 à 14 anos, e nela um instrutor
passa alguns desafios aos seus novos jogadores, em um total
de 50 desafios, entre eles constam, a ordem para que o parti-
cipante assista filmes de terror de madrugada, mutile o pró-
prio corpo e caminhe em locais perigosos, como o topo de
prédios altos e o último desafio é tirar a própria vida.

A suspeita é que Gabriel dos Santos Cabral, de 19 anos,
morador de Pará de Minas, teria sido a primeira vítima. Ele foi
encontrado morto e ao seu lado cinco cartelas de antidepressivos
vazias. Segundo a mãe de Gabriel, Maria de Fátima Santos, o
filho agia de modo estranho nos últimos dias, querendo aban-
donar o grupo, mas sofrendo pressão dos outros participan-
tes. Ele inclusive saiu várias vezes, mas era sempre adiciona-
do de volta.

O outro caso foi da estudante Fátima da Silva Oliveira,
de 16 anos, que morava em Vila Rica, em Mato Grosso. A
adolescente foi encontrando morta em uma represa na região
central da cidade. A mãe dela, Antônia Carlos da Silva, afirma
que já tinha percebida que havia alguma coisa errada com a
filha ao reparar que a jovem tinha feito alguns cortes nos bra-
ços e nas coxas nos últimos dois meses. A mãe ainda encon-

trou um papel com instruções a serem cumpridas, como “abrace
os seus pais e diga a eles que os ama”, peça desculpas, “tire a
sua vida”.

Em vários estados do país, a Polícia Civil tem investiga-
dos suspeitas de aliciamento de adolescentes para participar
do jogo.

Diante da gravidade desse jogo preocupante e mortal é
necessário discutir o assunto com o objetivo de apresentar
soluções e caminhos para solucionar este grave problema, que
tem levado adolescentes a morte.

Conto com a contribuição dos nobres Pares para apro-
vação deste importante requerimento.

Plenário das deliberações, 24 de maio de 2017.
Dep. Leo Moraes - PTB

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - PT - Indi-
ca ao Exmo Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral
do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, da necessidade de Retificar a Indicação de nº 3542/2017,
lida neste plenário no dia 18 de abril, que dispõe sobre a ne-
cessidade de asfaltamento da RO que liga os municípios de
Alta Floresta e Novo Horizonte, sendo sua localização na Linha
160.

O Deputado in fine, ouvido o plenário na forma regi-
mental necessária, indica ao Exmo Governador do Estado com
cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de Roda-
gem e Transportes - DER, da necessidade de Retificar a Indi-
cação de nº 3542/2017, lida neste plenário no dia 18 de abril,
que dispõe sobre a necessidade de asfaltamento da RO que
liga os municípios de Alta Floresta e Novo Horizonte, sendo
sua localização na Linha 160.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Como já dito, essa rodovia se encontra com muitos bu-

racos e falta de acostamento, dificultando seu livre acesso.
Contudo, sendo que sua localização é na verdade na Linha 160
sendo imprescindível esta retificação para que se possa, de
forma eficaz demonstrar a necessidade de seus moradores,
esta indicação vem a pedido dos moradores daquela região
que sentem grande dificuldade em garantir o escoamento de
suas produções em vista das péssimas condições daquela ro-
dovia.

Sendo estas as nossas justificativas, contamos com o
apoio deste Parlamento.

Plenário das deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO - PT

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV - Requer à Mesa Diretora que solicite à Secretaria de Esta-
do de Justiça - SEJUS a informação especificada.

O Parlamentar que subscreve, nos termos do art. 29,
XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, § 3º da Constituição
Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX,  c/c art. 172 e c/c art. 179
do Regimento Interno, requer a SEJUS, a fim de realizar fisca-
lização operacional quanto à legalidade, economicidade,
moralidade e publicidade de sua atuação, especificamente:

1) Cópia do contrato nº 186/PGE-2016, firmado com a
Empresa BLL - Barbosa Lobo Logística EIRELI-ME, com objeto
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contratual de prestação de serviço de locação de veículos para
transportar apenados, Processo nº 01-2101.02948-0000/2015.

O art. 37 da Constituição Federal estabelece que a Ad-
ministração Pública deve observar dentre outros, o princípio da
legalidade, economicidade, moralidade e publicidade. Dessa
forma é necessário realizar fiscalização operacional quanto aos
serviços de locação se estes estão sendo realizados em con-
formidade com os parâmetros legais, observados os princípios
previstos na Lei nº 8.666/93.

Compete-nos informar que implica em crime de respon-
sabilidade a recusa ou o não atendimento no prazo de dez
dias, bem como a prestação de informações falsas.

Plenário das deliberações, 24 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO LUIZINHO GOBEL - PV - Adendo
ao Requerimento de Informação nº 999/17.
O Requerimento nº 999/17, de autoria deste Parlamentar fica
acrescido em seu pedido de informações ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER relativa ao Mensa-
gem nº 69, 05 de abril de 2017, as seguintes informações:

1) Quais os projetos contemplados;
2) Qual fase se encontram os projetos;
3) Se há licitação e em que fase se encontra;
4) Qual o valor disponibilizado para cada projeto, consi-

derando a aprovação da mencionada matérias.

Plenário das deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Luizinho Goebel - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO AÉLCIO DA TV – PP – Requer
voto de louvor à Escola Risoleta Neves, em Porto Velho, pela
passagem dos seus 30 anos de criação.

O Parlamentar que o presente subscreve, de acordo com
o Art. 181 do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora, voto
de louvor à Escola Estadual de Ensino Fundamental e Médio
Risoleta Neves, na pessoa de sua diretora, Gláucia Soares Pro-
ença Fonseca, pela passagem dos seus 30 anos, comemorada
em 24 de abril de 2017.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados, a Escola Risoleta Neves, criada pelo
Decreto nº 3272 de 24/04/1987, recebeu este nome em home-
nagem a esposa do ex-presidente do Brasil, Tancredo de
Almeida Neves, tendo como sua primeira diretora Maria da
Conceição Monteiro da Silva e como vice-diretor Ulisses Jansen.
A escola está localizada no Bairro Tancredo Neves, zona Leste
de Porto Velho e foi construída com o objetivo de suprir a de-
manda do bairro recém-criado. Durante os seis primeiros me-
ses de existência a atividade inicial da escola foi de reforço
escolar, onde os funcionários precisaram propagar seu funcio-
namento para a comunidade, inclusive com visitas domicilia-
res.

Atualmente, a escola é composta por 8 pavilhões, sendo
18 salas de aula climatizadas, refeitório, salas de leitura e vídeo
e outras dependências. Possui 98 servidores entre professores
e funcionários de apoio, administrativo e pedagógico para aten-
der as necessidades de 2035 alunos, tanto no ensino regular
como EJA (Educação de Jovens e Adultos), oriundos de diver-
sos bairros de Porto Velho.

Ao longo da sua história, a Escola Risoleta Neves se
destacou em áreas como teatro (Grupo Grutta, criação de Léia
Leandro) e esporte (destaque municipal, estadual e nacional),
além de diversas exposições e outras atividades culturais. Sen-
do assim, este requerimento, busca prestar uma justa home-
nagem reconhecendo a relevância da data para aquela comu-
nidade escolar que tanto produz para o desenvolvimento de
nossa capital.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Aélcio da TV – PP

REQUERIMENTO DEPUTADO EZEQUIEL JUNIOR –  Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, que seja promovida a
retirada do nome do Deputado Estadual Ezequiel Junior da
Comissão Parlamentar de Inquérito instaurada em face da
CAERD/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, que seja promovida a retirada
de seu nome como subscrevente da Comissão Parlamentar
de Inquérito – CPI instaurada em face da CAERD/RO.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Ezequiel Junior

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Poder Executivo, especialmente ao DER, a neces-
sidade de limpeza e recuperação de estradas, travessões e
da Linha 17 do assentamento Joana d’Arc, no município de
Porto Velho/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo, especialmente ao DER, a ne-
cessidade de limpeza e recuperação de estradas, travessões
e da Linha 17 do assentamento Joana d’Arc, no município de
Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo atender as reivindicações

da Associação ASPRODARC, do assentamento Joana d’Arc, no
município de Porto Velho/RO. É de suma importância esta
melhoria para fortalecer a agricultura familiar e garantir a
permanência do homem no campo.

Além disso, os benefícios darão uma maior qualidade
de vida a toda comunidade, possibilitando uma melhor loco-
moção dos moradores pelas estradas e assegurando o esco-
amento da produção agrícola.

Assim, peço o apoio dos nobres pares para a aprova-
ção da Indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON – PV
– Indica ao Poder Executivo, especialmente ao Departamento
de Estradas de Rodagens – DER, a necessidade de limpeza e
recuperação da estrada do Pacaraná (RO-387), no município
de Espigão do Oeste/RO.
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O Parlamentar que abaixo subscreve, indica na forma
regimental ao Poder Executivo, especialmente ao Departamento
de Estradas de Rodage – DER, a necessidade de limpeza e
recuperação da estrada do Pacarana (RO-387), no município
de Espigão do Oeste/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A indicação tem por objetivo indicar ao Poder Executivo,

especialmente ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes – DER, a necessidade de limpeza e recuperação
dos 90km da estrada do Pacaraná (RO-387), no município de
Espigão do Oeste/RO, até a divisa com o Mato Grosso, em
razão da precariedade em que se encontra.

A RO-387 é uma das vias de acesso do estado de
Rondônia ao Estado do Mato Grosso e serve como rota para o
escoamento de procuração vegetal e animal.

Assim, peço o apoio dos nobres Pares para a aprovação
da indicação.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON – PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO – PT – Indi-
ca ao Exmo. Governador do Estado com cópia ao Diretor Geral
do Departamento de Estradas de Rodagem, Infraestrutura e
Serviços Públicos (DER), da necessidade de reiterar a necessi-
dade de asfaltamento da linha D dentro do Distrito de Palmei-
ras, Nova Dimensão e Jacinópolis, município de Nova Mamoré.

O Deputado in fine subscrito, ouvido o plenário na forma
regimental necessária, indica ao Exmo. Governador do Estado
com cópia ao Diretor Geral do Departamento de Estradas de
Rodagem, Infraestrutura e Serviços Públicos (DER), da neces-
sidade de reiterar a necessidade de asfaltamento da linha D
dentro do Distrito de Palmeiras, Nova Dimensão e Jacinópolis,
município de Nova Mamoré.

J U S T I F I C A T I V A

Excelsior Parlamento,
Como já dito a Linha D, precisa de reparos constantes

em vista de deter um grande tráfego de veículos pequenos e
grandes, e sua destruição cumulativa finda por impossibilitar o
livre acesso tanto de veículos quanto das famílias na região,
especialmente por conta das chuvas. Este asfaltamento, se
atendido virá assegurar a circulação dos agricultores, o esco-
amento das produções e, sobretudo, a segurança das pessoas
que “trafegam” no local diariamente. Sendo estas as nossas
justificativas, contamos com o apoio deste Parlamento.

Plenário das Deliberações, 25 de abril de 2017.
Dep. Lazinho da FETAGRO – PT

PROJETO DE LEI ORDINÁRIA DO DEPUTADO EZEQUIEL
JUNIOR – Dispõe sobre o licenciamento dos veículos de loca-
ção no Estado de Rondônia e dá outras providências.

A ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE RONDÔNIA
DECRETA:

Art. 1º Fica vedado a utilização, pelas empresas de
locação instaladas no âmbito do Estado de Rondônia, de veícu-

los automotores, destinados aos serviços de locação, licencia-
dos em outras unidades da federação.

Art. 2º O Poder Executivo regulamentará esta lei no
prazo de 90 (noventa) dias, contados da data de sua
publicação.

Art. 3º  Esta Lei entra em vigor na data de sua
publicação.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Deputados!
As empresas locadoras de veículos automotores insta-

ladas em nosso Estado estão licenciando seus automóveis,
destinados a locação, em outras unidades da federação, onde,
de preferência, as alíquotas do Imposto Sobre a Propriedade
de Veículos – IPVA é menor em relação a alíquota que incide
em nosso estado.

Com efeito, as empresas locadoras de veículos estão
valendo-se de uma manobra que vai de encontro com o inte-
resse público, já que o nosso estado, bem como seus municí-
pios estão deixando de arrecadar o referido imposto aos co-
fres públicos.

Certo de que fomos eleitos para defender o interesse
da população deste Estado, contamos com o apoio de Vossas
Excelências para aprovação deste Projeto de Lei.

Plenário das Deliberações, 19 de abril de 2017.
Dep. Ezequiel Junior

PROPOSIÇÕES APRESENTADAS
DA 20ª  SESSÃO ORDINÁRIA
DA 3ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV - Requer ao Poder Executivo, especialmente á Superinten-
dência da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer - SEJUCEL, in-
formações quanto à forma, valor da bolsa e prazo de inscrição
no programa Bolsa-Atleta.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer ao Poder
Executivo que interceda junto a SEJUCEL - Superintendência
da Juventude, Cultura, Esporte e Lazer, nos termos do art. 29,
XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, § 3º § 3º da Constitui-
ção Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX c/c art. 172 e c/c art.
179 do Regimento Interno, informações quanto à forma, valor
da bolsa e prazo de inscrição no programa Bolsa-Atleta.

A Lei 3.843 de 27 de junho de 2016, estabelece que o
Programa Bolsa-Atleta poderá atender atletas e para-atletas
de desportos de alto rendimento em modalidades individuais e
coletivas de Confederações Olímpicas ou Paraolímpicas e/ou
vinculadas e reconhecidas pelo Comitê Olímpico Brasileiro -
COB e pelo Comitê Paraolímpico Brasileiro - CPB.

Como a implementação do programa depende de ato
do Poder Executivo, requer-se informações, cópias de proces-
sos administrativos, minutas, estudos, que tratem de assunto,
pois é de grande importância para os cidadãos que queiram
usufruir do incentivo criado pela lei.

Ademais, a SEJUCEL é o órgão competente para fixar
regulamentos a respeito das formas, prazo para inscrição e
prestação de contas dos recursos recebidos, bem como dos
resultados esportivos.
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Pelo exposto, peço aos nobres Pares a aprovação do
presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV -  Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo,
especialmente à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, as
informações especificadas.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
29, XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, § 3º da Constituição
Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX c/c art. 172 e c/c art. 179
do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora que solicite ao
Poder Executivo, especialmente à Secretaria de Estado de Jus-
tiça - SEJUS, a fim de realizar fiscalização financeira e
operacional quanto à legalidade, economicidade, moralidade e
publicidade de sua atuação, as informações especificadas a
seguir:

1) Qual o valor total do recurso financeiro recebido por
meio de emenda parlamentar, federal e estadual, do ano de
2011 até o presente momento para aplicação na SEJUS?

2) Quais foram as destinações destes recursos?
3) Algum recurso não foi utilizado ou retornou à fonte

originária? Caso sim, por qual motivo e qual o valor?
O art. 37 da Constituição Federal estabelece que a Ad-

ministração Pública deve observar entre outros, o princípio da
legalidade, economicidade, moralidade e publicidade. Dessa
forma, é necessário realizar fiscalização financeira e operacional
dos recursos recebidos e da utilização desses recursos.

Ademais, é competência privativa da Assembléia
Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e
fiscalizar os atos administrativos e financeiros das instituições
mantidas pelo Poder Público.

Compete-nos informar que implica crime de responsabi-
lidade a recusa ou não atendimento no prazo de dez dias, bem
como a prestação de informações falsas.

Pelo exposto, peço aos nobres Pares a aprovação do
presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 27 de abril de 2017
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV - Requer ao Poder Executivo, com cópia à Secretaria de
Estado da Justiça - SEJUS, que encaminhe informações a esta
casa.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer ao Poder
Executivo, com cópia à Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS,
nos termos do art. 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, §
3º da Constituição Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX c/c art.
172 e c/c art. 179 do Regimento Interno, informações sobre
estudos, cópias de processos administrativos e possíveis alte-
rações no Decreto nº 21.613, de 9 de fevereiro de 2017, que
estabelece as Unidades Prisionais no âmbito da estrutura ad-
ministrativa da Secretaria de Estado da Justiça - SEJUS.

Em visita as unidades prisionais, diretores e demais ser-
vidores informaram que a SEJUS comunicou, informalmente,
que o Decreto nº 21.613, de 9 de fevereiro de 2017 não está
sendo cumprido porque será revogado/alterado.

Este decreto estabelece as Unidades Prisionais no âmbi-
to da estrutura administrativa da Secretaria de Estado da Jus-
tiça - SEJUS, o que gera a necessidade de readequar os cargos
e funções de confiança existentes no âmbito da secretaria.

Cabe mencionar que importa em crime de responsabi-
lidade, a recusa ou o não atendimento no prazo de dez dias,
bem como a prestação de informações falsas.

Diante desses fatos é que se requer informações sobre
o tema e que se pede o apoio dos nobres Pares para a apro-
vação deste Requerimento.

Plenário das deliberações, 27 de abril de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV -  Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo,
notadamente à Secretaria de Estado de Justiça - SEJUS, as
informações especificadas.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do
art. 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, § 3º da Cons-
tituição Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX c/c art. 172 e c/c
art. 179 do Regimento Interno, requer à Mesa Diretora que
solicite ao Poder Executivo, especialmente à Secretaria de
Estado de Justiça - SEJUS, a fim de realizar fiscalização finan-
ceira e operacional quanto à legalidade, economicidade,
moralidade e publicidade de sua atuação, as informações
especificadas a seguir:

1) Qual o valor total do recurso já recebido ou que está
previsto de ser recebido, do Governo Federal no ano de 2017,
especificamente para ser utilizado pelo Sistema Penitenciário
e Sócio Educativo?

2) Qual o planejamento de utilização desses recursos?
3) O que já está em execução/implementação com a

utilização desses recursos?
O art. 37 da Constituição Federal estabelece que a Ad-

ministração Pública deve observar entre outros, o princípio da
legalidade, economicidade, moralidade e publicidade. Dessa
forma, é necessário realizar fiscalização financeira e
operacional dos recursos recebidos e da utilização desses re-
cursos.

Ademais, é competência privativa da Assembléia
Legislativa fiscalizar e controlar os atos do Poder Executivo e
fiscalizar os atos administrativos e financeiros das instituições
mantidas pelo Poder Público.

Compete-nos informar que implica crime de responsa-
bilidade a recusa ou não atendimento no prazo de dez dias,
bem como a prestação de informações falsas.

Pelo exposto, peço aos nobres Pares a aprovação do
presente Requerimento.

Plenário das deliberações, 27 de abril de 2017
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON -
PV - Requer à Mesa Diretora que solicite ao Poder Executivo,
especialmente à Secretaria de Estado da Educação de Rondônia
- SEDUC, informações sobre a reforma do ginásio da EEEFM
Escola Bandeirantes, localizada no distrito de Nova Califórnia,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, requer a Mesa
Diretora que solicite ao Poder Executivo, especialmente à Se-
cretaria de Estado da Educação de Rondônia - SEDUC, nos
termos do art. 29, XVIII e XXXVI c/c art. 46 e c/c art. 31, § 3º
da Constituição Estadual e art. 67, II c/c art. 146, IX c/c art.
172 e c/c art. 179 do Regimento Interno, informações sobre a
reforma do ginásio da EEEFM Escola Bandeirantes, localizada
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no distrito de Nova Califórnia, no município de Porto Velho/RO.
assim especificadas:

1) A obra no ginásio da escola mencionada parou? Caso
sim, por qual motivo?

2) Qual a previsão de retorno da obra?
3) Qual o novo cronograma para conclusão e entrega

da obra?
4) Qual o valor inicial e o previsto para gastos com essa

obra?
Importante mencionar que os alunos e professores des-

sa escola precisam que o ginásio esteja adequado para uso,
tanto para práticas e aulas esportivas, quanto para atividades
escolares em geral.

Cumpre-se informar que implica em crime de respon-
sabilidade a recusa ou não do atendimento no prazo de dez
dias, bem como a prestação de informações falsas, conforme
art. 31, § 3º da Constituição do Estado de Rondônia.

Diante disso, solicito apoio dos nobres Pares para apro-
var o Requerimento.

Plenário das deliberações, 02 de maio de 2017
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

INDICAÇÃO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV -
Indica ao Poder Executivo, especialmente à Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD e ao Departamento de
Estradas de Rodagens e Transportes  - DER, a necessidade de
disponibilização de caminhão pipa para o Distrito de Nova
Califórnia, no município de Porto Velho-RO, visando abastecer
o distrito na época da seca.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo, especi-
almente à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD
e ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes  -
DER, a necessidade de disponibilização de caminhão pipa para
o Distrito de Nova Califórnia, no município de Porto Velho-RO,
visando abastecer o distrito na época da seca.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo é indicar ao Poder Executivo, especialmente
à Companhia de Águas e Esgotos de Rondônia - CAERD, e ao
departamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER,
a necessidade de disponibilização de caminhão pipa para o
distrito Nova Califórnia, no município de Porto Velho-RO, vi-
sando abastecer o distrito na época da seca.

Nesse período, que acontece em Rondônia por volta dos
meses de abril a novembro, os moradores do distrito de Nova
Califórnia ficam prejudicados. Importante salientar, que nesse
período a saúde fica afetada pelo fato do volume de poeira
aumentar, causando problemas respiratórios, principalmente
em crianças e idosos.

Observa-se também que os veículos ao trafegarem pe-
las ruas, levantam essa poeira fazendo com que entre nas
residências e prejudicando os moradores, até para quem está
trafegando na rua.

Na mesma época, como tem acontecido periodicamen-
te, a queimada infelizmente é muito praticada, também cau-
sando sérios problemas a população, principalmente na saú-
de, além de prejudicar o meio ambiente.

Assim, peço apoio aos nobres Pares para aprovação da
indicação.

Plenário das deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

INDICAÇAO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV -
Indica ao Poder Executivo Estadual, para que interceda junto à
Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, com cópia ao Depar-
tamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a re-
cuperação de estradas vicinais do distrito de Nova Califórnia,
no município de Porto Velho/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
para que interceda junto à Prefeitura Municipal de Porto Ve-
lho-RO, com cópia ao Departamento de Estradas de Rodagem
de Transportes - DER, a recuperação de estradas vicinais do
distrito de Nova Califórnia, no município de Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo é indicar ao Poder Executivo, para que inter-
ceda junto à Prefeitura Municipal de Porto Velho-RO, com có-
pia ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, a recuperação de estradas vicinais do distrito de Nova
Califórnia, no município de Porto Velho/RO.

Dessa forma, importante salientar que os moradores e
agricultores da região, diariamente necessitam trafegar nessa
estrada para escoar sua produção. Pedindo assim, atenção
também quanto a intrafegabilidade em determinadas épocas
do ano, tornando mais dificultoso e causando prejuízos à po-
pulação.

Pelo exposto, peço aos nobres Pares a aprovação da
presente indicação.

Plenário das deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

INDICAÇAO DEPUTADO ANDERSON DO SINGEPERON - PV -
Indica ao Poder Executivo Estadual, especialmente ao Depar-
tamento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER, a ne-
cessidade de reativação da residência do Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes - DER no distrito de Extre-
ma - Porto Velho/RO.

O Parlamentar que abaixo subscreve, nos termos do art.
188 do Regimento Interno, indica ao Poder Executivo Estadual,
especialmente ao Departamento de Estradas de Rodagem e
Transportes - DER, a necessidade de reativação da residência
do Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER no distrito de Extrema - Porto Velho/RO.

J U S T I F I C A T I V A

O objetivo é indicar ao Poder Executivo, especialmente
ao Departamento de Estradas de Rodagem e Transportes -
DER, a necessidade de reativação da residência do Departa-
mento de Estradas de Rodagem e Transportes - DER no distri-
to de Extrema - Porto Velho/RO.

Com a reativação dessa residência do DER, o Distrito
contará com apoio no local, que muito beneficiará a popula-
ção, que poderá solicitar demandas diretamente. Além disso,
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a entidade terá servidores que vivenciarão in loco as dificulda-
des daquele distrito, facilitando  o diagnóstico e as soluções
par aos problemas de fiscalização e de manutenção das estra-
das no distrito mencionado, garantido a locomoção adequada
das pessoas no sistema viário.

Assim peço o apoio dos nobres Pares para aprovação da
indicação.

Plenário das deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Anderson do SINGEPERON - PV

INDICAÇÃO DEPUTADO LEBRÃO – PMDB – Indica ao Senhor
Governador do Estado de Rondônia, junto ao Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes – DER à necessidade de
fazer serviço de tapa buraco nas ruas e avenidas do município
de Nova Brasilândia do Oeste.

O Parlamentar que o presente subscreve, nos termos
regimentais, indica ao Senhor Governador do Estado, junto ao
DER à necessidade de fazer serviço de tapa buraco nas ruas e
avenidas do município de Nova Brasilândia do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Somos sabedores que com as chuvas, a situação das
ruas e avenidas pioram, porém nos trechos que são pavimen-
tados com asfalto, a grande quantidade de buracos vem
inviabilizando os veículos de trafegarem, pois são grandes “pa-
nelas” que se formaram nas ruas José Carlos Bueno, Mato Gros-
so, Castro Alves, Príncipe da Beira e Getúlio Vargas e na Aveni-
da Governador Jorge Teixeira, que estão trazendo além de pre-
juízos aos donos de veículos, vem ainda trazendo perigo de
que graves acidentes aconteçam, pois os motoristas para saí-
rem dos mesmos, jogam os carros a toda hora para um lado e
outro, o que pode trazer consequências irreversíveis e passí-
veis ao município.

Contamos com o apoio dos nobres Deputados, para a
aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Lebrão – PMDB

INDICAÇÃO DEPUTADO LÉO MORAES – PTB – Indica ao Po-
der Executivo Estadual com cópia a Empresa Estadual de As-
sistência Técnica e Extensão Rural – EMATER/RO, a instalação
de um Escritório da EMATER no Distrito de Jacinópolis, municí-
pio de Nova Mamoré/RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, indica na for-
ma regimental ao Poder Executivo Estadual com cópia a Em-
presa Estadual de Assistência Técnica e Extensão Rural –
EMATER/RO, a instalação de um Escritório da mesma, no Dis-
trito de Jacinópolis, município de Nova Mamoré/RO.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
A nova estrutura da EMATER tem por objetivo aproximar

mais o extensionista do agricultor e sua família e assim, me-
lhor atender suas necessidades e anseios. Através do escritó-
rio regional esses extensionistas terão todo o suporte necessá-
rio para que isso aconteça, transformando a extensão rural em
um processo mais atuante e eficaz, o escritório de Jacinópolis

ajudará a atender famílias cadastradas e demais localidades
adjacentes.

Para tanto, contamos com o apoio dos nobres Pares
para aprovação desta indicação.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Léo Moraes -  PTB

REQUERIMENTO DEPUTADO AIRTON GURGACZ – PDT - Re-
quer à Mesa Diretora a realização de Audiência Pública para o
dia 12 de junho de 2017, às 14h, no Plenário desta Casa de
Leis, para discutir o “Combate a violência contra pessoa ido-
sa”.

O Parlamentar que subscreve, requer à Mesa Diretora
a realização de Audiência Pública para o dia 12 de junho de
2017, às 14h, no Plenário desta Casa de Leis, para discutir o
“Combate a violência contra pessoa idosa”.

J U S T I F I C A T I V A

Senhoras e Senhores Deputados,
O presente requerimento tem por objetivo a realização

de Audiência Pública para o dia 12 de junho de 2017, às 14h
no Plenário desta Casa de Leis, para discutir o “Combate a
violência contra pessoa idosa”.

O presente requerimento é de suma importância para
toda sociedade do Estado de Rondônia, com fulcro de discutir
os direitos da pessoa idosa junto ao Poder Público e socieda-
de civil. Além do que no dia 15 de junho comemora-se o dia
Mundial de Conscientização da Violência contra a Pessoa
Idosa.

Plenário das Deliberações, 26 de abril de 2017.
Dep. Airton Gurgacz – PDT

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN –
Requer à Mesa Diretora a realização de Audiência Pública no
dia 05 de junho de 2017, às 9h, com o objetivo de discutir e
analisar a importância  do Taekwondo  para crianças e ado-
lescentes, no âmbito do Estado de Rondônia.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, nos termos dos artigos 105 c/
c 181, inciso XIV, a realização de Audiência Pública no dia 05
de junho de 2017, às 09h, no Plenário desta Casa de Leis, com
o objetivo de discutir e analisar a importância  do Taekwondo
para crianças e adolescentes, no âmbito do Estado de
Rondônia.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A audiência pública tem a finalidade de discutir e anali-

sar “A importância do Taekwondo  para crianças e adolescen-
tes, no âmbito do Estado de Rondônia”, para o desenvolvi-
mento de medidas que estimulem a prática do esporte visan-
do a prevenção ao uso das drogas, redução da criminalidade,
uma vez que o esporte na formação dos jovens, cria o senso
de responsabilidade, trabalho em equipe, cooperação, solida-
riedade, organização e disciplina, bem como complementa a
educação pedagógica o que estimula a dedicação aos estudos
e hábitos saudáveis dos valores humanos.
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Desse modo, peço apoio e aprovação aos nobres pares
a aprovação do presente requerimento.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID – PMN –
Requer à Mesa Diretora a realização de Audiência Pública no
dia 01 de junho de 2107, às 9h, no Plenário desta Casa de Leis,
com o objetivo de discutir e analisar o Projeto de Lei nº 633 de
18 de abril de 2017, que dispõe sobre as diretrizes  para ela-
boração da Lei Orçamentária de 2018.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos dos arts. 105, c/c 187, XIV, do Regimento
Interno, a realização de Audiência Pública para o dia 01 de
junho de 2107, às 9h, para discutir e analisar o Projeto de Lei
nº 633 de 18 de abril de 2017, que dispõe sobre as diretrizes
para elaboração da Lei Orçamentária de 2018.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
A presente Audiência Pública tem a finalidade de discu-

tir e analisar sobre o Projeto de Lei nº 633/2017, que dispõe
sobre as “Diretrizes da Lei Orçamentárias de 2018”, que tem a
finalidade de planejar a gestão e transparência na alocação e
aplicação dos recursos disponíveis com as metas e prioridades
da Administração Pública Estadual para elaboração da Lei Or-
çamentária para o exercício de 2018.

Neste diapasão, com base no Poder de Fiscalizar os atos
do Poder Executivo, no âmbito contábil, financeiro e orçamen-
tário, é que peço aos nobres pares aprovação do presente
Requerimento.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid – PMN

REQUERIMENTO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - PP - Requer à
Mesa Diretora, realização de Sessão Solene para entrega de
“Voto de Louvor” ás Escolas 21 de Abril, Brasília, João Bento da
Costa e Risoleta Neves, no município de Porto Velho.

O Parlamentar que o presente subscreve, requer à Mesa Dire-
tora, nos termos regimentais, a realização de uma Sessão
Solene, no dia 11 de maio de 2017 às 15 horas, para entrega
de “VOTO DE LOUVOR” às Escolas Estaduais de Ensino Funda-
mental e Médio 21 de Abril. Brasília, João Bento da Costa e
Risoleta Neves, localizadas no município de Porto Velho.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
A realização da Sessão Solene, objeto deste Requeri-

mento, é para que seja feita a entrega de “Voto de Louvor”, já
aprovados por esta Casa.

Para tanto, contamos com o apoio e o voto dos nobres
Parlamentares.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. Aécio da TV

INDICAÇÃO DEPUTADO AIRTON GURGACZ - PDT - Indica
ao Governador do Estado de Rondônia, com cópia Departa-
mento de Estradas de Rodagens e Transportes - DER, a neces-
sidade urgente de recuperação e pavimentação da Linha 160
(estrada estadual), trecho que interliga a Cidade de Alta Flo-
resta do Oeste até o Município de Novo Horizonte, Região Zona
da Mata, com extensão de 25 quilômetros, no Município de
Alta Floresta do Oeste.

O Deputado Estadual que o presente subscreve e ouvin-
do o Plenário na forma regimental, indica ao Excelentíssimo
Senhor Governador do Estado de Rondônia, com cópia ao De-
partamento de Estrada e Rodagens e Transportes - DER, a
necessidade urgente de recuperação e pavimentação da Linha
160 (estrada estadual), trecho que interliga a Cidade de Alta
Floresta do Oeste até o Município de Novo Horizonte, Região
Zona da Mata, com extensão de 25 quilômetros, no Município
Alta Floresta do Oeste.

J U S T I F I C A T I V A

Senhores Deputados,
Esta propositura se dá pelo fato de que a estrada da

Linha 160 no trecho que interliga a Cidade de Alta Floresta do
Oeste até o Município de Novo Horizonte não é asfaltada, no
entanto deve atender todos os munícipes daquela região, que
dependem desta via para o regular trânsito e escoamento.

Trata-se de um anseio comunitário e um desejo das
famílias e produtores rurais para facilitar a escoação de sua
produção, com regular e efetiva segurança no trânsito.

Certo que essa propositura mereça total acolhida, con-
tamos com o apoio dos nobres pares para sua imediata apro-
vação.

Plenário da Deliberações, 02 de Maio de 2.017.
Dep. AIRTON GUGACZ

INDICAÇÃO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - PV - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia, junto a Secretaria de Es-
tado da Educação - SEDUC a reforma da estrutura física e
elétrica da quadra poliesportiva coberta da EEFM Marechal
Rondon, Distrito de Vitória da União, da município de
Corumbiara/RO.

O Deputado que o presente subscreve, na forma regi-
mental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento Inter-
no, indica ao Governo do Estado de Rondônia, interceder junto
a Secretaria de Estado da Educação - SEDUC, a reforma da
estrutura física e elétrica da quadra poliesportiva coberta da
EEFM Marechal Rondon, distrito de Vitória da União, Município
de Corumbiara/Ro.

J U S T I F I C A T I V A

A solicitação se faz necessária, tendo em vista a neces-
sidade da reforma da estrutura física e elétrica da quadra
poliesportiva coberta da EEFM Marechal Rondon, Distrito de
Vitória da União, Município de Corumbiar/RO.

A mais de 10 anos de construção a quadra nunca teve
reforma e revisão elétrica, com os agravos do tempo o local
passou a ter mal funcionamento, trazendo riscos aos alunos e
membros da comunidade que ali freqüentam.

Com a reforma da quadra poliesportiva retomarão os
eventos anuais e atividades com os alunos que ali se aperfei-
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çoam e a comunidade em geral, oferecendo uma boa estrutu-
ra para a realização de tais acontecimentos.

Antes a relevância do pleito, conto com a aprovação dos
demais Pares e com o apoio do Governo do Estado no sentido
de vê-lo atendido e estendido este benefício.

Plenário das Deliberações, 216 de Abril de2017.
Dep. Luiz Alberto Goebel - PV

REQUERIMENTO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN -
REQUER à Mesa Diretora a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA
no dia 19 de junho de 2017, às 09:00 hora, no Plenário desta
Casa de Leis, com o objetivo de discutir O AUMENTO
INDISCRIMINADO DO MOSQUITO MANSONIA EM JACY-PARANÁ
E REGIÕES.

O Parlamentar que a presente subscreve, requer à Mesa
Diretora, nos termos dos arts. 105 c/c 187, XIV, do Regimento
Interno, a realização de AUDIÊNCIA PÚBLICA para o dia 19 de
junho de 2017, às 9h, para discutir o aumento indiscriminado
do mosquito mansonia em Jacy-Paraná e regiões.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,

A presente Audiência Pública tem por objetivo discutir e
analisar sobre o aumento indiscriminado do mosquito mansônia
no distrito de Jacy-Paraná e demais regiões, o que traz temor
aos cidadãos, pois, conforme estudo publicado em 2013, o re-
ferido mosquito é considerado um potencial vetor do vírus da
febre do Vale do Rift, bem como, traz sérios prejuízos no âm-
bito da saúde, do trabalho, qualidade de vida da população.

Importante salientar que, em razão da infestação do
mosquito o Ministério Público Federal e Estadual apresentaram
Recomendação ao Ibama, para que seja determinado a Santo
Antônio Energia S.A, pagamento de auxílio às Famílias do as-
sentamento Joana D’arc I, II e III, em razão que a quantidade
excessiva dos mosquitos também tem prejudicado a saúde, o
trabalho, o lazer, a qualidade de vida e até o sossego dos mo-
radores, uma vez que para o combate do mosquito os morado-
res inalam substâncias químicas e tóxicas usadas no combate
ao mosquito, causando problemas físicos e degradação psico-
lógica.

Ademais, ingressou com uma Ação Civil Pública (Proces-
so nº 5710 - 93.2016.401.4100), que está tramitando na Justi-
ça Federal para obrigar a Santo Antônio a remanejar proviso-
riamente as famílias do Joana D’arc.

Outrossim, na 1ª Vara Civil do Tribunal de Justiça de
Rondônia, tramita ação judicial a favor das famílias residentes
nos distritos de Nova Mutum-Paraná e Jacy-Paraná, pleiteando
o remanejamento das mesmas para outra localidade diante da
infestação do mosquito e da probabilidade de doenças. Sendo
designada a bióloga Carolina Machado Brum para fazer perícia
que irá constatar a ocorrência do aumento de insetos e tam-
bém as consequências das obras construídas pelos consórcios
das usinas hidroelétricas Santo Antônio e Jirau, ambas no Rio
Madeira.

Assim. é necessário discutir e analisar junto aos órgãos
competentes medidas para combater os mosquitos, bem como,
averiguar quais estão sendo aplicadas, visando, o bem maior
do cidadão do Estado de Rondônia.

Pelo exposto, é que peço aprovação dos nobres pares o
apoio para aprovação do presente Requerimento.

Plenário das Deliberações, 02 de maio de 2017.
Dep. JESUÍNO BAOBAID - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - PMN - Indica
ao Poder executivo que interceda junto ao orgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre
as Ruas Joanópolis e Cana, localizada no Bairro Aeroclube, do
Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que o presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfática da Rua Tefé, entre as
Ruas Joanópolis e Canal, localizada no bairro Aeroclube, do
Município de Porto Velho-RO.

J U S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executi-

vo, que interceda junto ao orgão competente, sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Tefé, entre as Ruas Joanópolis
e Canal, localizada no bairro Aeroclube, do município de Porto
Velho-RO.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da
Rua acima citada, buscando sanar a escassez da comunidade
residente na localidade.

É sabido que realização das Obras de pavimentação
asfáltica trará mais qualidade de vida a todos, obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela área.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprova-
ção da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

INDICAÇÃO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID -PMN - Indica
ao Poder Executivo que interceda junto ao órgão competente,
a necessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, en-
tre as Ruas Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube,
do Município de Porto Velho-RO.

O Parlamentar que a presente subscreve, na forma re-
gimental do art. 146, inciso VII c/c art. 188, do Regimento
Interno, INDICA ao Poder Executivo, URGENTEMENTE a ne-
cessidade de pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, entre
as Ruas Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do
Município de Porto Velho-RO.

J U  S T I F I C A T I V A

Nobres Parlamentares,
O objetivo desta indicação é solicitar do Poder Executi-

vo, que interceda junto ao órgão competente ,sobre a falta de
pavimentação asfáltica da Rua Joaçaba, entre as Rua
Joanópolis e Tefé, localizada no Bairro Aeroclube, do Municí-
pio de Porto Velho.

O motivo desta indicação é o fortalecimento da
infraestrutura urbana, oferecendo a população condições ade-
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quadas para trafegar em vias públicas, ao qual observando
estes princípios que indicamos a pavimentação asfáltica da Rua
citada, buscando sanar a escassez da comunidade residente
na localidade.

É sabido que a realização das Obras de pavimentação
asfáltica terá mais qualidade de vida a todos , obtendo assim
mais segurança e melhoria para aquela área.

Face o exposto, é que peço aos nobres pares a aprova-
ção da presente Indicação.

Plenário das Deliberações, 03 de maio de 2017.
Dep. Jesuíno Boabaid - PMN

Adolescente; Senhoras e Senhores Socioeducadores aprova-
do no concurso. Lembrar aos senhoras e senhores que essa
Audiência Pública está sendo transmitida ao vivo pelo site da
Assembleia Legislativa, o endereço: al.ro.leg.br. Toda a dinâ-
mica dos trabalhos a partir de então serão orientados e deter-
minados pelo Excelentíssimo Senhor Deputado Léo Moraes.
Aquelas pessoas que por ventura gostariam também de fazer
uso da palavra levanta o braço, os cerimonialistas irão até a
senhora ou ao senhor para que possa pegar o nome e ser
também convidado a fazer uso da palavra.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Boa tarde a todos. Nós
agradecemos a presença, queremos agradecer a Deus primei-
ramente pela oportunidade de estar com todos vocês, é um
prazer muito grande deter mandato eletivo, ser representante
da população aqui na Assembleia Legislativa e, principalmen-
te, quando nos encontramos num evento desta natureza que
tem o intuito de pleitear por um coletivo, por um grupo de
pessoas que de alguma maneira se sente prejudicado, se sen-
te diminuído em relação ao Poder público e ao que ele podem
fazer em defesa da sociedade rondoniense. Eu gostaria de
agradecer a presença da nossa Secretária Adjunta Sirlene
Bastos, Secretária Adjunta de Estado da SEJUS, já fazer men-
ção aos elogios que fazem a sua pessoa, não a conheço pes-
soalmente, parabenizo. Cumprimentar a Daiane que é Presi-
dente da AASSPEN – Associação dos  Agentes Socioeducadores
e Servidores Penitenciários do Estado de Rondônia; aqui tam-
bém conosco o Adriano que representa o Vice-Governador Daniel
Pereira nosso amigo particular, sinta-se em casa; Dr. Edson
Bernardo Andrade Reis, Presidente da Comissão de Concursos
Públicos representando a OAB; meu amigo que nos conhece-
mos fruto dessa luta, dessa guerra em relação à posse dos
socioeducadores, o Raul a quem eu tenho grande apreço e
consideração, estendo os cumprimentos a todos os guerreiros
que estão aqui participando desta Audiência Pública, ao mes-
mo tempo aproveito e peço desculpas que muitas são as vezes
que mandam mensagens via WhatsApp e eu não consigo de
fato criar um diálogo harmonioso, às vezes fico dias sem res-
ponder, mas saibam que a gente continua na peleja, na luta
pela defesa incessante de um direito que é legítimo de todos
vocês. Parabéns pela perseverança viu Raul, a você e a todos
os concursados aprovados, a todos os servidores também da
SEJUS que estão aqui, meu amigo Leandro que também está
aqui, o Pastor Isaac também conheço há um bom tempo, aos
demais servidores, o Presidente da Associação Macson; nosso
colega da ASPEN, o gerente aqui também do socioeducativo o
Antônio, o coordenador, e o Leandro. Secretária esta Audiên-
cia Pública tem este condão exatamente, até deixar bem claro
a todos que queiram falar, fiquem à vontade desde que seja
respeitado um tempo regimental, mas é importante a gente
ouvir todos os lados, todas as faces para encontrar a resolu-
ção, para nós sairmos daqui com encaminhamento, seja ele
qual for. O que não pode é mais uma vez protelar uma decisão
ou os colegas ficarem anos, anos e anos na porta do Poder
público, na porta do seu cargo e não adentrarem como mere-
cem com dignidade. Eu quero fazer um registro especial à
presença do Deputado Anderson do Singeperon, afinal é mem-
bro eleito aqui desta Casa maciçamente pelo apoio dos servi-
dores do sistema prisional socioeducativo também, das outras
Audiências que tivemos aqui ele ainda não estava na condição
de Deputado e eu tenho certeza até pela sua militância, foi
forjado nas fileiras da SEJUS, do sistema, e certamente vai
colaborar e muito nos debates acerca da SEJUS, tem todas as
condições de assumir o protagonismo na luta e na defesa dos

11ª AUDIÊNCIA PÚBLICA PARA DISCUTIR SOBRE
OS APROVADOS DO CONCURSO PÚBLICO

PARA O CARGO DE SOCIOEDUCADOR NO ESTADO DE
RONDÔNIA

Em 04 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
LÉO MORAES - Deputado

(Às 15 horas e 36 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 atendendo a Requerimento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Léo Moraes, solicita Audiência Pública
objetivando debater sobre os aprovados do concurso público
vigente para Socioeducador do Estado de Rondônia. Convida-
mos para compor a Mesa o Excelentíssimo Senhor Deputado
Léo Moraes, proponente desta Audiência Pública; Excelentíssimo
Senhor Deputado Anderson do Singeperon; Senhor Adriano de
Castro, representando o Vice-Governador do Estado de
Rondônia; Excelentíssima Senhora Sirlene Bastos, Secretária
Adjunto de Estado da SEJUS; Dr. Edson Bernardo Andrade Reis,
Presidente da Comissão de Concursos Públicos, representando
a OAB; Daiane Gomes, Presidente da Associação dos Agentes
Penitenciários e Socioeducadores, AASSPEN. E o Senhor Raul
Souza, aprovado no concurso.

Antes do início da sequência regimental gostaria de di-
zer que aqueles que não estão compondo a Mesa, caso quei-
ram fazer uso da palavra estará aberta ao debate.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Invocando a proteção
iniciamos mais uma Audiência Pública na Assembleia Legislativa
com intuito de discutir a posse dos concursados aprovados para
o cargo de Socioeducador no Estado de Rondônia.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para de pé ouvirmos o Hino Céus de Rondônia.

(Execução do Hino Céus de Rondônia)

Registrar a presença do Sr. Macson de Moura, Presiden-
te da Associação dos Socioeducadores do Estado de Rondônia;
também do Senhor Coordenador Antônio Silva, da
Coordenadoria de Atendimento e Conflitos com Crianças e do

TAQUIGRAFIA



17 DE MAIO DE  2017Nº 79 1260Pág.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

direitos claros e evidentes constitucionais de todos vocês. An-
tes de passar a palavra e nós abrirmos a nossa discussão,
gostaria de passar para o Deputado Anderson do Singeperon
para que ele faça suas considerações iniciais e depois nós va-
mos encaminhando este nosso debate. Lamento, ainda que não
tenha ciência, o motivo, mas lamento a ausência do Secretário
e certamente a Dra. Sirlene vai falar alguma coisa, mas la-
mento a ausência dele e já deixo registrado e peço para a
Secretária Adjunta que encaminhe a nossa preocupação com
o não cumprimento dos prazos do Secretário de Justiça em
relação às manifestações e deliberações da Comissão de Di-
reitos Humanos. Nós havíamos, com a presença do Secretário
e de toda a equipe, de todo o clã da SEJUS, nós havíamos
pedido um documento a respeito da realidade do sistema
prisional, do risco e iminência de motins e rebeliões e não nos
foi entregue em prazo hábil. Pela sensatez, pela temperança e
pelo bom diálogo, nós aprovamos a dilação desse prazo por
mais 15 dias, mas que isso não se torne rotineiro porque é
desrespeitoso ao poder da Assembleia Legislativa que repre-
senta toda a população e, sobretudo, Secretária, da próxima
vez e aqui eu faço um compromisso público, já foi uma vez,
foram duas vezes, foram três, quando nós o convocamos, é
porque ele já tinha declinado de dois convites, por conta disso
nós convocamos, aí tem obrigação de vir e veio por conta dis-
so, senão não viria, e mais do que isso, da próxima vez ele vai
responder por crime de responsabilidade e desobediência. Eu
quero que deixe isso bem claro para ele, que ele saiba do que
se trata e respeite este Poder, porque isso não se faz. Passar a
palavra aqui para o nosso Deputado Anderson do Singeperon.

O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Boa tarde a todos. Cum-
primentar aqui nossos amigos, companheiros de longa jorna-
da, a Bia que está ali, o Antônio, em nome da Mesa o Deputado
Léo Moraes, que foi o propositor desta Audiência, parabenizar
pela árdua luta e antiga pelos concursados, e nós que na atu-
ação sindical tivemos alguns avanços, e também tivemos der-
rotas em relação à questão do concurso. Recentemente até
visitando o Juscelino Amaral, só para fazer uma lembrança,
quando ele foi Chefe da Casa Civil, numa luta pelo concurso de
2010, ainda conseguimos a posse de 600 candidatos na época,
que era 1.200 no concurso, ficou ainda 600 para trás e a luta
foi constante. Então, essa história de concursos da SEJUS e do
Governo do Estado, se for fazer um livro pode inventar páginas
que vai ser longa. Então, temos algumas informações para
passar aqui, agradeço a presença de todos que vieram deba-
ter o assunto. Espero que nós tenhamos aqui encaminhamen-
tos e termos de compromissos que possam ser cumpridos, até
porque a necessidade é grande, existe um processo também
que aí que a gente sabe vai ser tratado de regionalização, está
acontecendo nos temas socioeducativos, no sistema prisional,
e isso com certeza vai diminuir ainda mais, como o Secretário
já falou aqui na visita dele à Comissão de Diretos Humanos, a
chance de contratar mais pessoas, nós sabemos disso e sabe-
mos que as pessoas que estão aguardando, que inclusive fo-
ram criadas expectativas e já teve resposta, inclusive, positiva,
o Governo tem que cumprir. Então, nós vamos ouvir os repre-
sentantes da SEJUS, do Governo do Estado que se encontram
aqui e, em cima do que for debatido, nós vamos estar para
contribuir Deputado Léo Moraes, até porque eu tenho uma in-
dicação para o Governo do Estado a respeito dessa segunda
Academia do concurso de 2014, e tenho resposta também dos
técnicos do Governo, mas primeiramente até antes de ler a
resposta vou querer ouvir os representantes do Governo para
saber como é que vai encaminhar, como vai se decidir, e o que

vai acontecer com esse concurso. O que não pode acontecer
é o cidadão o pai de família ficar esperando, indo lá, levando
chá de cadeira, pegando algumas respostas positivas e outras
negativas, então, isso para o ser humano é muito ruim. Então
por isso que o senhor está de parabéns pela Audiência, e nós
estamos aqui para contribuir no que for necessário.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Muito obrigado, obriga-
do Deputado Anderson. Vamos fazer aqui a Ordem e já pas-
sar à palavra para o senhor Adriano de Castro, que represen-
ta aqui a Vice-Governadoria.

O SR. ADRIANO DE CASTRO - Muito boa tarde a todos. Que-
ro cumprimentar o Excelentíssimo Deputado Léo Moraes; cum-
primentar o Deputado e colega de trabalho Anderson Pereira;
cumprimentar a minha secretaria Sirlene Bastos; a minha ami-
ga e colega de trabalho Daiane; as demais autoridades da
Mesa; e cumprimentar a todos os concursando e aprovados
no concurso do cargo para Socioeducador. Dizer que é uma
honra estar representando aqui a Vice-Governadoria, e por
questão de agenda o Vice-Governador está em viagem para o
interior, mas em respeito ao nobre Deputado, e principalmen-
te em respeito aos concursando, porque almejam essa vaga
para o cargo de Socioeducador, o Vice-Governador pediu para
representá-lo. De antemão, eu quero parabenizar, nobre De-
putado, por estar convocando esta Audiência Pública, e pe-
gando aqui um adentro das palavras do Deputado Anderson,
realmente o histórico de convocação para concurso público,
não só na nossa Secretaria, mas nas demais secretarias como
é o caso da Polícia Civil, Polícia Militar, realmente tem... Eu
não sei se é um problema, mas vem se alastrando em ques-
tões de candidatos que ficam aguardando serem convocados.
Eu me lembro de que eu fiz o meu concurso no ano de 2000,
e fui convocado só em 2001, eu que também sou agente peni-
tenciário há 16 anos. E realmente é angustiante você ficar
esperando o dia para ser convocado. Agora é lógico que exis-
te toda a legalidade acima disso em termos de nomeação
para cargos públicos, por uma questão de uma lacuna
legislativa, o Poder Judiciário vem legislando aí e a meu ver
beneficiando os candidatos. Para se ter uma ideia, antiga-
mente era pacificado até um no STF que, mesmo um candi-
dato dentro do número de vagas se a administração pública,
motivadamente, não quisesse contratá-lo, ela não poderia,
ato discricionário, contratar ou não. Hoje existe hipótese até
fora do número de vaga em que a pessoa deve ser contratada
e se há vagas e a pessoa estiver aprovada dentro do número
de vaga é obrigação contratá-la. Então, vem se evoluindo em
prol aos candidatos e essa evolução se dá só pelo Judiciário,
porque não há uma legislação específica, me parece que está
em trâmite no Congresso Nacional uma proposta para criar o
regulamento dos concursos públicos, mas o que há hoje é
isso, se há uma mera expectativa de direito à nomeação ou se
há um direito subjetivo à nomeação. Há várias hipóteses aí,
que ao longo do tempo o Poder Judiciário foi construindo. En-
tão, eu não sei como é que está em que pé está à situação de
vocês. Eu deixo aqui de antemão, registrado aqui, que se
porventura uma Comissão ou algum de vocês quiser uma agen-
da com o Vice-Governador, eu já deixo registrado aqui que
pode pegar o meu contato ou ir à Vice-Governadoria e a gente
está marcando uma agenda com o Vice-Governador para vocês
levarem essa reivindicação para ele, porque não dá para di-
zer sim ou não, sem conhecimento a fundo do caso concreto.
O concurso público hoje, você tem que analisar o caso con-
creto, cada caso é um caso, é o edital, não sabemos como é
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que está esse edital, o número de vagas, quantas pessoas
foram contratadas. Isso eu digo, nós aqui da Vice-Governadoria,
talvez a nossa Secretária vá passar alguns números, e aí eu
não sei também. Mas o que eu quero deixar registrado por
parte do nosso Vice-Governador é que realmente e por minha
parte como servidor da Secretaria de Justiça, que vocês, to-
mando posse, serão nossos colegas de trabalho, é que real-
mente precisando está, há um déficit muito grande na área
socioeducativa quanto na área do agente penitenciário. Isso aí
não há dúvida que há um déficit, como há déficit em todos os
setores do serviço público. Não é só do Socioeducador, não é
só do agente penitenciário, é em todos os outros setores. En-
tão há esse déficit, o que eu penso é que nós temos que aten-
tar para a questão da legalidade mesmo, como é que está em
que pé está o concurso e, registrando mais uma vez, estamos
a Vice-Governadoria está de portas abertas para recebê-los.
Se quiserem marcar uma agenda com o Vice-Governador, nós
podemos tratar isso aí, afunilar mais a situação. Para finalizar,
eu quero parabenizar novamente, Deputado, e, na verdade, o
início é isso, sempre tem que ter um início. O início começa
com a Audiência Pública e como o Deputado falou, eu tenho
certeza que vão sair encaminhamentos daqui e a partir de
então, vão vindo os desdobramentos e a gente com certeza
terá uma vitória no final. Parabéns a todos vocês, muito obri-
gado. Boa tarde.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos aqui o
Adriano de Castro, representando neste momento o Vice-Go-
vernador Daniel Pereira. Eu vejo muitas vezes. Registrar a pre-
sença do Machado, militante do PPS que está aqui presente
também; nossa equipe também do gabinete, que está dando
toda assessoria, nos subsidiando com informações e colabo-
rando para a realização deste evento. A gente ouve bastante
falar a respeito da judicialização das decisões parlamentares,
interna corporis, que todos têm essa prerrogativa, mas ao
mesmo tempo a gente vê como elas têm sido necessárias e
muitas vezes, como o Adriano bem disse, úteis no momento
que também nós vivemos. Se não fosse a intercedência de
uma Audiência Pública na Vara da Fazenda, os agentes peni-
tenciários não teriam tomado posse na 1ª Academia. Foi ne-
cessário, junto com a Defensoria, existir essa Audiência Públi-
ca, estabelecer um prazo para que desse posse, porque não
tinha o menor interesse àquela época da Secretaria em assim
fazer. Então, é um tanto quanto incoerente a gente muitas ve-
zes cobrar que tenhamos autonomia, que seja respeitada a
prerrogativa do Legislativo, assim como do Executivo, se ao
mesmo tempo não se toma as devidas medidas e não se tem
gestão suficiente para encaminhar ou minimizar os problemas
que ela encontra no seu dia a dia. O Poder Executivo nada
mais é do que a arte de desemaranhar os nós e a gente tem
visto muita dificuldade nesse sentido. Avançamos? Avançamos.
Reconhecemos? Lógico, principalmente em outras pastas que
não seja a SEJUS. Nosso primeiro ato aqui, na condição de
Deputado, foi chamar uma Audiência Pública para tratar sobre
a posse dos concursados aprovados, Doutor. Assim nós fize-
mos e tivemos muito sucesso em algumas frentes, discussões
que foram frutíferas. A gente pode mencionar SEDAM que deu
posse para todos; SEDUC deu posse para alguns; DETRAN deu
posse para boa parte; Defensoria, a passo de tartaruga, mas
tem dado posse. Polícia Civil, encampamos a briga, a 1ª turma
posse também para a 1ª turma; agora a 2ª turma que vai
acontecer ainda esse ano; Polícia Militar ainda que é deficitá-
ria? É. Porque 972 se aposentaram ou foram para reserva ou
transpostos e somente 400 foram chamados, mas vai ter mais

500. Bombeiros da mesma feita, porém, a SEJUS teve que ir
para um acordo judicial para conseguir encaminhar e a gente
lamenta muito porque nós fazemos vistorias a exemplo do que
nós fizemos ontem no Presídio mais conhecido, 470 é o efetivo
é muito baixo, muito pequeno e logicamente muito perigoso,
nós contamos ontem 09 profissionais que estavam lá tomando
conta do presídio daquela estrutura, com aquele tamanho e
com aquele risco onde tem membros de duas facções mais
populares como são conhecidos, de um lado o PCC de outro
lado o Comando Vermelho, inclusive, na oportunidade nós já
estamos fazendo o relatório juntamente com o Deputado
Anderson do Singeperon, juntamente com o Presidente da
Comissão de Direitos Humanos da OAB, Dr. Ezequiel. Nós pre-
senciamos ontem um Agente Penitenciário que não tinha o
colete e não tinha munição, ele estava com o braço, se tivesse
algum problema ele iria ter que dar mãozada lá no sujeito
porque outra coisa ele não tinha, é isso que nos gera preocu-
pação, ao passo que a preocupação é muito maior para que
nós não consigamos registrar esses fatos com fotos que proi-
biram a entrada de câmera fotográfica e nós vamos tomar a
devida medida, o remédio jurídico, para acabar com isso daí.
A gente sabe que o Conselho das Cidades, Conselho Comuni-
tário, muitas vezes a OAB e tantas outras frentes de trabalho
adentram nas unidades prisionais e fazem os devidos regis-
tros, mas me parece muito mais uma afronta e uma questão
pessoal com a Assembleia do que propriamente uma Resolu-
ção ou uma Lei Federal. Lei Federal nós sabemos que não
existe para impedir a entrada das Comissões e que façamos
os devidos registros. Antes, queriam que nós apresentásse-
mos o horário da ida até às Unidades. Não faz o menor sentido
Sirlene. Como é que a gente vai anunciar isso? Isso não é
visita, não é conversa de comadre, é inspeção, é justamente
para entender o que tem faltado para os servidores, principal-
mente, e também a condição de atendimento aos apenados, é
por isso que nós nos deslocamos até lá, não é nenhuma brin-
cadeira. Nós emitimos relatórios, participamos das Comissões,
estamos integrando cada vez mais com Conselho Estadual e
também com o Conselho da Ordem dos Advogados do Brasil,
mas vamos tomar as devidas atitudes para que sejamos res-
peitados. Tantos outros problemas, guarita, Agente Penitenci-
ário fazendo a segurança externa que não é competência al-
guma, nunca foi, nunca foi, sem contar que nas guaritas fica
uma só pessoa, fica 12 horas seguidas, não tem banheiro na
guarita, falta iluminação; o arame, não tem muro para conter
qualquer ação de fuga; tem uma vala de esgoto que qualquer
um pode passar até eu que tenho sobrepeso eu acho que eu
conseguiria. Então, é uma questão extremamente preocupante
e nós vamos encaminhar para quem tiver que receber esse
documento, aqui em Porto Velho, em Rondônia, no Brasil, e
onde tiver que ser. Infelizmente, é isso que tem acontecido.

Nós vamos passar a palavra para a Sra. Daiane Gomes,
Presidente da Associação dos Agentes Socioeducadores e Ser-
vidores Penitenciários do Estado de Rondônia – AASSPEN para
que também faça suas considerações.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Exce-
lência, enquanto ela caminha para fazer uso da palavra, regis-
trar a presença da Dra. Ana Valeska Duarte, da Comissão de
Direitos Humanos da OAB, inclusive, já está inscrita para tam-
bém fazer uso da palavra.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Seja bem-vinda. Dra.
Ana Valeska estava conosco juntamente com o Dr. Ezequiel
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ontem na nossa inspeção. Muito obrigado e parabéns pela par-
ticipação.

A SRA. DAIANE GOMES – Boa tarde a todos! Quero cumpri-
mentar aqui as autoridades presentes. Fazer uma observação
e de certa forma também um desabafo com relação a esses
Socioeducadores que estão aguardando fazer Academia para,
enfim, conseguirem exercer as suas funções dignamente como
todos aqui sabem. Eu fiz algumas visitas às Unidades
Socioeducativas, visitei a do Rio de Janeiro, visitei a Unidade II
e convido as autoridades aqui presentes a irem conosco fazer
essas visitas para que in loco a gente possa realmente ver o
quão necessário que essa Academia seja feita para que supra
a necessidade dessas Unidades. As Unidades Socioeducativas
elas têm peculiaridades, tem o SINASE que a rege, são ativida-
des que os menores precisam exercer todos os dias e que é
suprido hoje pelas horas extras porque o efetivo em si se fosse
depender do efetivo não ia ter nenhum tipo de atividade e eu
peço que me corrija se eu estiver errada, o pessoal da coorde-
nação aqui pode dizer melhor quanto a isso. Eu visitei cada
uma e vi a precariedade, fui à noite à Unidade II tinham 05
Socioeducadores no plantão. E quando a agente fala sobre os
Socioeducadores a gente tem que também observar que eles
lá trabalham sem nenhum tipo de objeto para a sua defesa,
eles não têm nada para se defender, quando eles entram, a
gente está falando dos menores em conflito com a Lei, mas
muitos lá não são inocentes, são reincidentes, são assassinos
cruéis e o Socioeducador ele entra lá sem um escudo para se
defender com o baixo efetivo. A gente tem que agradecer aqui
ao Deputado Léo Moraes, ao Deputado Anderson por estarem
aqui se empenhando em fazerem com que essas necessidades
sejam supridas. Mas, quantas Audiências Públicas, quantas
reuniões nós já tivemos, inclusive com a Sirlene que pronta-
mente nos recebeu, que na verdade nos recebeu com relação
a isso. Quando à gente fez essas visitas as unidades e conver-
sando com os socioeducadores, não oficialmente, segundo eles
dos que tomaram posse 70 aproximadamente já deixaram de
ser socioeducadores. Por quê? É muito grande a saída, muitos
foram para outros concursos justamente devido ao fato de
amparo que esses servidores sofrem nas unidades prisionais.
Eu falando aqui para vocês, só quem vai saber de certo é quem
está aqui, que trabalha lá, para conseguir mensurar a dificul-
dade que esses servidores passam. Então, quando a gente está
aqui mais uma vez numa Audiência Pública, mas eu acredito
que a gente tem que sair daqui resolvido, o efeito a gente tem,
mas, e a causa? A gente tem que resolver pessoal, tem que
sair daqui já firmado. Quando diz, inclusive que teve dados da
resposta do Governo de vacância de 41 vagas. Mas, a vacância
já começou no ato da posse, porque quando teve a posse nem
todos tomaram posse e aí você vai à unidade e vê a precarie-
dade que está. Os menores lá, a gente tem que entender que
aqui acaba aparecendo que é uma birra por parte da Secreta-
ria que esses servidores não façam academia. Desculpe-me
falar, mas é o que dar para perceber, porque a gente sabe da
necessidade que está lá, sabe que os menores estão deixando
de fazer as atividades que é para fazerem de acordo como o
SINASE diz e não fazem porque não tem efetivo para fazer.
Recentemente teve uma reunião com o Juiz responsável pela
Infância e Juventude, o Tramontini, todos aqui, a maioria esta-
va lá e viu a insatisfação desse Juiz com relação as coisas não
estarem andando como deveriam andar. Então, veio uma res-
posta do Governo de 41 vagas; pessoal, a gente sabe que 41
não vai suprir nem o mínimo da necessidade. Então, a suges-
tão que fica aqui é a seguinte: que seja feita academia para os

150 e conforme a necessidade; porque assim, se ele já vai
fazer academia para 41 e o respeito aos cofres públicos? E
respeito ao dinheiro do contribuinte? A gente tem que ter res-
peito, a gente faz a academia para os 150 e vai chamando
conforme a necessidade. Então, assim, fica aqui o meu desa-
bafo, a minha indignação em relação a isso, porque as cor-
rentes pesadas vêm se arrastando há muito tempo, não é a
primeira Audiência Pública que acontece e a gente tem que
entender que lá, a nossa obrigação em primeiro lugar é com o
servidor; segundo, com os menores que estão lá. Ok, obriga-
da.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – A gente agradece, agra-
dece a Daiane pela contribuição aqui importante, a Secretária
adjunta tem anotado aí as reivindicações para depois também
se manifestar.

Passar a palavra para o meu amigo, o Raul Souza, para
que faça as suas considerações. É importante Raul, apresen-
tar tudo que tem acontecido, todas as etapas de discussões,
aquele dia que nós fomos à SEJUS, falaram de 150, teve do-
cumento por parte do gerente; aí depois a diminuição e aca-
bou que não aconteceu é nada até agora. Por favor.

O SR. RAUL SOUZA – Boa tarde a todos, ao Deputado Léo, ao
Deputado Anderson; Secretária; Daiane que virou uma ami-
gona nesta luta de quase 2 anos de batalha, correndo atrás
disso, são promessas e mais promessas feitas pelo Secretá-
rio Marcos Rocha. Já fizemos várias reivindicações, esta eu
acho que é a milésima vez que nós estamos nesta Assembleia
tentando buscar uma solução para esse concurso. Nós sabe-
mos que o sistema socioeducativo, ele é falho, não de hoje,
desde o início desse concurso. Porque quando lançaram esse
concurso, lançaram para 50 vagas; sendo 10 vagas para fe-
minino e 40 vagas para masculino. Só que no ano de 2012,
eles tinham chamado 150 emergenciais. Então, no mínimo,
no mínimo eles teriam que cobrir porque tem uma Ação Civil
Pública, todos são cientes dessa Ação Civil Pública e ela ia
mexer no bolso do Governador e do Secretário, caso ele, não
fosse executada as etapas dela, regularizada. Então, hoje eu
não tenho muito que falar porque a goela já está seca, porque
a gente hoje está atrás Deputado Léo, Secretária, de uma
resposta concreta; ou sim ou não. Eu queria agradecer aos
colegas que acabaram de chegar de Ji-Paraná, pegaram um
ônibus, vieram no pinga-pinga de Ji-Paraná; a colega de
Guajará-Mirim que se faz presente, o companheiro de Jaru
também se faz presente e sem contar que o nosso concurso,
falta 91 dias para ele encerrar o vencimento dele; ou se con-
trata ou a gente busca uma prorrogação também desse con-
curso, porque dia 20, eu não estava presente, mas eu acom-
panhei a Audiência Pública, via on-line, todos os outros con-
cursos podem prorrogar, o nosso não pode? Porque se cha-
mar hoje, que chame 100 servidores e ainda vão ficar 244
fora, e porque não prorrogar também esse concurso? Mas o
objetivo maior hoje seria que se convocassem realmente os
150 que foi firmado lá atrás pelo próprio Secretário Marcos
Rocha. Eu estive presente lá com ele, eu o colega Eudes e
outros, ele fez gravações lá se comprometendo, a senhora
ainda não era a Adjunta dele, era o Marcos Amaral, eles se
comprometeram que até julho de 2016, nós iniciaríamos a
nossa academia, julho a agosto de 2016 iniciaria. E a gente já
está chegando a agosto de 2017, finalizando o certame do
concurso que falta de hoje, 91 dias, dia 05 de agosto se en-
cerra esse concurso. Então, a gente hoje está aqui atrás de
uma resposta concreta ou sim, ou não porque chega de tanta
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enrolação. Nós sabemos que o sistema está precisando, eu
particularmente que fui servidor emergencial durante quase
três anos, sabia que esses 150 que iam entrar, não iriam su-
prir, ficou um bocado na matrícula da academia, ficou um bo-
cado na hora de tomar posse também ficou outro bocado, aí
aparece defasagem de quarenta e um servidores, desculpa a
palavra, mas nunca na história do Brasil, quem fez esse levan-
tamento, ele tem que sentar e refazer e reavaliar o que ele
fez. Não, só conhece quem vai in loco, quem conhece são os
servidores que estão ali na ativa ali, vinte e quatro horas, quem
está na ponta. Eu trabalhei três anos lá, eu nuca vi um secre-
tário lá, eu vi no dia que ele foi fazer o tombamento, a ordem
de serviço para a nova unidade que vai ser atrás da Unidade II,
a única vez, que eu vi um secretário lá dentro durante quase
três anos. Então, só conhece quem está na linha de frente,
porque trabalhar com adolescente, com menor infrator não é
fácil, a gente sabe dos riscos que a gente está correndo, mas
é um emprego digno como qualquer outro e concurso público
hoje no Brasil está difícil. Então, se a gente sabe que existem
as vagas, a gente sabe que tem a necessidade porque não o
Estado não faz o papel dele que é suprir essa necessidade? O
Estado fica brincando com muitos pais de família, porque toda
a reunião que a gente vai, a gente tira dinheiro do bolso, a
gente gasta, a gente perde nosso tempo, a gente larga nossas
famílias tanto desde o início do concurso que é para poder se
dedicar a estudar, passar, teste físico, psicológico. Aí vem um
balde de água fria desses, o que acontece? O concurso previa
dez vezes número de vagas, chamaram 522 para o teste físi-
co, na peneira total do concurso ficou 369, chamaram 125,
não supriu a necessidade, vão chamar, ouve-se uma conversa
de que pretende chamar 80, 70 homens e 10 mulheres, vai
suprir? Não vai, aí tem essa conversa de regionalização. O
pessoal já está entrando com MS para permanecer nos seus
locais, porque o concurso foi determinado para aquele local
quando ele fez, não é igual concurso da Polícia Militar que é
aberto para qualquer região do Estado, correto? E outra coisa,
se pode fazer a regionalização porque não chama todo mun-
do. E tem gente aqui ó que nem nossos colegas de Ji-Paraná,
de Guajará- Mirim, não chama todo mundo e divide no Estado
todo? Já que se pode fazer, trazer o cara da cidade de origem
onde ele tem o berço familiar dele, tem uma vida toda ali,
muda ele como pega um saco de batata e muda de um canto
para o outro, sem dar condição nenhuma porque está aconte-
cendo isso com muitos socioeducadores, que estão passando
por essa regionalização. A gente que está à frente, correndo
atrás, a gente sabe de muita coisa que a SEJUS em si, não
sabe o que está acontecendo, tem muitos servidores que es-
tão desgostosos com o sistema por causa disso, porque não
tem um amparo legal da secretaria, foram mudados de locali-
dade, mas aí vivem de aluguel, a família num canto, funciona
essa regionalização? Não está funcionando. Daqui uns dias
esses servidores vão se desgostar e vão procurar coisa me-
lhor, vão fazer outros concursos para ficar perto das suas fa-
mílias. É só isso que eu tenho para dizer gente.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Parabéns, tomara que
seja uma Audiência terminativa, conclusiva que a gente possa
ter a resposta, isso que é o mais importante.

Gostaria de passar a palavra ao Dr. Edson Bernardo
Andrade Reis, Presidente da Comissão de Concursos Públicos
que representa a OAB neste ato, muito obrigado pela sua pre-
sença e a palavra está fraqueada ao senhor.

O SR. EDSON BERNARDO ANDRADE REIS – Muito boa tarde
a todos. Como representante da Ordem dos Advogados do Brasil
na pessoa do Presidente Andrey, é uma honra estar aqui nesta
Casa. Como advogado, como cidadão, como Presidente de uma
comissão eu confesso que não tem muito o que falar quando
eu vejo os próprios atores senhor Deputado, externando o seu
sentimento. Não adianta eu vir aqui e falar de Lei, de dignida-
de da pessoa humana se não houver um trabalho sério, com-
prometido, um plano de ação e um cronograma. Não adianta
eu vir falar de princípios, de lei, de norma, o que eu vejo aqui
hoje são pais de família, homens de honra, pessoas que bus-
cam um lugar ao sol e de forma digna no momento que a
gente vive tão difícil no nosso país, onde a corrupção impera.
Você buscar o seu espaço estudando é muito difícil, eu sei por
que eu fiz concurso público, inclusive acho que há mais de 20
anos eu me inscrevi para um concurso de agente penitenciário
olha que coincidência, um concurso que não foi realizado. Eu
era estudante de direito precisava pagar a faculdade e me
inscrevi para um concurso, a Ana eu acho que, lembra-se dis-
so, não é Ana? Lá em 93, 94 quando começamos a faculdade
de direito e esse concurso sequer foi realizado. E depois eu
tive que fazer o concurso porque eu sou advogado público tam-
bém, e eu sei o que é ficar estudando, eu sei o que é abando-
nar a família, mas, mais do que isso o que se busca acho que
numa Audiência Pública quando nada é o diálogo, mas um di-
álogo sincero, um diálogo onde as partes busquem realmente
resolver de alguma forma o que está acontecendo. Cuidar de
criança, cuidar de adolescente é muito difícil eu sei porque eu
também cuido disso, eu faço um trabalho social na minha Igreja
e lidamos com adolescentes, e é muito difícil. Isso é o futuro
do nosso Estado, isso é o futuro da nossa Cidade, da nossa
Nação. E eu rogo, eu conclamo aqui senhora Secretária que
essa fala, o senhor que trabalha com o Vice-Governador um
homem de honra, um homem sério, comprometido que leve
esse problema de uma forma séria, detida, e que tragam pro-
posições, efetivamente para essas pessoas que estão aguar-
dando. E que daqui uns dias nós tenhamos pelo menos algo de
concreto, não de expectativas, se serão chamados 50, 100, 20
a necessidade existe e quando o Poder Executivo não observa
a necessidade, me parece que aí fere a legalidade e quando
se fere a legalidade é passível de repercussões judiciais, seja
da Defensoria Pública, seja da Justiça ou até mesmo da OAB
se for necessário com ação civil pública. Em nome da nossa
Instituição são essas as palavras que eu trago, são palavras
não de repreensão, mas de avaliação, vamos pensar um pou-
co na situação, eu sei que a senhora tem uma preocupação,
eu sei que o Governador também é um homem sério, tem a
preocupação, mas de sentimentos o mundo está cheio e quem
tem fome tem pressa. Muito obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Nós agradecemos as
palavras do Dr. Edson, eu acho que o melhor discurso, a me-
lhor fala é aquela que vem de dentro e que demonstra sinceri-
dade, parabéns e muito obrigado pela OAB sempre se fazer
presente, e colaborar com as nossas discussões e também
com a implementação de muita política pública.

Queria passar a palavra para o Ronaldo, que é repre-
sentante do SINGEPERON, que acabou de chegar para que tam-
bém faça as considerações em nome do Sindicato se quiser e
tiver interesse. Tem interesse Ronaldo? Não? Então o Ronaldo
está declinando a fala do SINGEPERON.

Eu quero passar a palavra antes da Secretária para o
deputado Anderson que ele tem informações aqui a passar e
que certamente serão pertinentes ao tema.
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O SR. ANDERSON DO SINGEPERON – Informações que alguns
candidatos que estiveram no meu gabinete, inclusive eles têm
essa informação, mas é interessante a gente falar ela aqui na
Audiência para consignar doutor o que o senhor acabou de
dizer a questão da pessoa humana. A maior questão do con-
curso dos Socioeducadores desse concurso é a expectativa cri-
ada, a pior coisa que tem e que o ser humano mais sofre é
isso. Por que eu estou falando isso? Eu sei até na fala da Se-
cretária, ela vai explicar isso, mas foi feito um concurso com
base numa ação civil pública movida pelo Ministério Público
para 150 vagas, foi contratado 150 candidatos. Então o restan-
te é aprovado, nós entendemos até aí o Estado cumpriu com o
papel dele, o Estado está de parabéns, cumpriu com o dever
da ação civil pública. Apesar de esse concurso ter sido para a
capital, o interior também havia necessidade de efetivo, esses
150 não iam suprir, tinha 150 emergenciais lá, mas já tinha o
déficit do efetivo. Existe, inclusive eu fiz uma indicação ao Go-
verno do Estado no dia 21 de fevereiro desse ano, a indicação
para a academia de mais 150 o que ajudaria suprir a falta
desse efetivo. “Indico ao Excelentíssimo Sr. Governador do Es-
tado de Rondônia, com cópia ao Secretário de Justiça a neces-
sidade da segunda academia de formação de Socioeducadores
do Estado de Rondônia, com o mínimo 150’. Fui respondido no
dia 14 de março, quem assinou foi a Secretária Sirlene, um
ofício, eu não vou ler todo para nãos e estender muito e no
próprio documento existe a quantidade de vagas criadas na
Secretaria de Justiça, isso já no próprio Plano de Carreira da
classe, que nos socioeducadores na Primeira Classe seriam
400, no dia da resposta desse documento a Secretaria teria
440 efetivos, no dia da resposta que foi dia 14 de março, e que
a saída do concurso dos 150, os que tomaram posse tiveram
23 vacâncias, 18 exonerações, totalizando 41 pessoas que sa-
íram da SEJUS. Mas aí o que me chamou a atenção e aí que
entra na questão da expectativa foi no final, “Por fim, informa-
mos ainda que solicitamos autorização para o efetivo de uma
segunda academia de socioeducadores a iniciar-se na maior
brevidade possível”, criando já uma expectativa nos candida-
tos, “devendo ser convocados para a formação 150 candidatos
aprovados na ordem de classificação, conforme Ofício 062/GGP/
SEJUS, em anexo”. O ofício também está em anexo, quem pre-
cisar dessas cópias pode pegar comigo lá no meu gabinete, e
algumas vezes eu fui com o George, alguma dessas vezes com
a comissão do concurso, alguns até presentes aqui, e o George
Braga que é um dos presidentes da MENP ele informou que
seria deliberado pela MENP a contratação, só não nos garantiu
a quantidade, pelo que a gente entendeu ele chamaria essas
41 vagas que a SEJUS tem dos remanescentes, e a necessida-
de nós sabemos que seria chamar até 200 ou até mais, 100,
150, só que até hoje não foi deliberado pela MENP nem 41,
nem 70, nem 80, nem 100, e seria até interessante, eu acredi-
to que foi convidado também algum representante da SEPOG
ou da SEGESP foi convidado e não se faz presente, eu não sei
se os representantes do Governo, da Secretaria de Justiça te-
ria essa informação se a MENP deliberou, quanto que delibe-
rou, porque reuniões da MENP constantemente eles estão se
reunindo. A MENP, para quem não conhece, envolve várias se-
cretarias, a Secretaria de Finanças, Planejamento, todo mun-
do junto para decidir de forma organizada, isso é muito bom,
mas muitas vezes eles usam a MENP para enrolar os candida-
tos, enrolar sindicato. Então é uma crítica que eu faço ao Go-
verno do Estado e já fica a pergunta, acredito que a secretária
vai responder, se a MEMP decidiu. Porque o George afirmou
para mim como também para o Deputado Léo Moraes que es-
teve lá com os candidatos que a deliberar, que ia decidir pelo

curso de formação e eles iam, a pedido nosso eles iam anali-
sar uma possível ampliação para não chamar só 41, fazer
uma academia com 41 o custo é muito grande, então faria
uma academia até maior porque precisar de efetivo nós pre-
cisamos até com uns 150 se tivesse lá. Então a minha fala é
nesse sentido e fica essa minha pergunta qual seria essa maior
brevidade que está no ofício para iniciar essa academia de
150 como está no documento.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Bem, primeiro eu esta-
va agora ao telefone que era a justificativa do Dr. Marcos Ed-
son, Defensor Público Geral do Estado de Rondônia para dizer
que ele está inteiramente à disposição no que precisar, princi-
palmente a parte mais fraca que são os interessados em to-
mar posse, isso é muito importante. Eu já mencionei anterior-
mente que a Defensoria teve um papel preponderante à aca-
demia dos Agentes Penitenciários naquela leva, então a gente
agradece a Defensoria Pública. Ao mesmo tempo, em ato con-
tínuo, a gente justifica a ausência do Dr. Shalimar, nós recebe-
mos aqui o Ofício nº 157 que é um esclarecimento de ausên-
cia e anuncia a ausência por conta do Dr. Shalimar Marques
encontrar-se no período de gozo de férias e por conta disso
não veio, está inteiramente à disposição. Eu junto com o Raul,
junto com a Daiane, junto com outros colegas nós recebemos
a mesma informação dos 150, inclusive o documento formali-
zado pelo coordenador, qual era o nome dele, Raul? Adeilson,
o Adeilson que comentou a respeito da necessidade dos 150.
Logo após aquela discussão ficou bem encaminhado com a
MENP que é a Mesa de Negociação Permanente do Estado
onde reúne todo o centro nervoso financeiro, econômico, or-
çamentário, de planejamento do Estado de que iria iniciar a
academia nesses moldes, haja vista que era o pedido da Se-
cretaria de Justiça. Depois essa discussão, quando nós toma-
mos conhecimento que se chamasse seriam 41, alguma coisa
nesse sentido, nós fomos até o Secretário George, conversa-
mos pessoalmente com ele, inclusive acho que era um final
de semana, haja vista a preocupação da informação, e ele
nos relatou que faria o que a Secretaria de Justiça pedisse.
Com a solicitação da Secretaria de Justiça, seria respeitada a
íntegra. E daí eu pedi para o Raul, pedi para outros interessa-
dos: “gente, a Secretaria de Justiça que está mandando no
processo, então falem com ele para que..., elabore outro do-
cumento sob as mesmas condições daqueles termos que a
parte da SEPOG a gente conversou e ele tem interesse em
chamar”. Aí, a partir dali também nunca mais recebemos do-
cumento algum. Documento bem parecido com esse que o
Deputado Anderson do Singeperon tem, nós também recebe-
mos. Não é por falta de documento, Dr. Edson, infelizmente,
documentos nós temos aos montes.

Nós vamos passar a palavra para a doutora, para a
Secretária Adjunta, a Sirlene Bastos, e já na sua fala, senhora
Sirlene, a gente queria saber a respeito disso: qual a previ-
são, se existe previsão de iniciar a Academia; se faz parte, é
fase do concurso ou não, porque também a gente entende, se
não for fase, chamar todos tem que dar posse a todos,
logicamente e qual o número que seria, em caso de acontecer
essa Academia, o prazo de se realizar; e principalmente, haja
vista que nós estamos com prazo exíguo, da prorrogação do
concurso, se já está dentro da previsão da Secretaria de Jus-
tiça; assim como orçamento e questão financeira hoje alocada
para iniciar essa Academia. Isso é tudo que diz respeito,
Sirlene, ao nosso debate, é específico, é uma discussão muito
localizada, não é uma Audiência Pública para tratar de todos.
Por isso que a gente agradece a participação porque não são
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tantos, mas é um assunto muito delicado e muito importante.
E a resposta, se for ‘não’, que seja clara, que seja expressa,
manifeste isso, porque aí a gente tem que tomar outras atitu-
des. O que a gente não pode é ficar nesse morde e assopra,
nesse chove não molha. A gente precisa ter um encaminha-
mento que a gente vai procurar outras ferramentas, outras
saídas, decerto é que a gente, parado não vai ficar. Então a
gente queria saber da senhora a respeito de tudo isso que já
foi pontuado, colocado, que a senhora possa nos subsidiar com
as informações. Eu quero deixar aqui um exemplo bem claro,
Dr. Edson, eu presido a Comissão Mista a respeito da BR 364,
na qual o Deputado Anderson do Singeperon faz parte, Comis-
são de Segurança, Comissão de Saúde, Comissão de Trans-
porte, Comissão de Organização, Controle e Fiscalização, Co-
missão de Finanças, todas elas compõem esse grande mosai-
co de debate. E ontem, o senhor Sérgio Mamanny, Superin-
tendente do DNIT, veio aqui e tinha uma dúvida muito grande:
“o que eu vou fazer com a BR 364? Ora, uma autoridade fala
que vai duplicar, vai privatizar, a outra fala que vai ter tapa-
buraco, a outra fala que vai ter malha asfáltica, a outra fala
que vai ter uma emenda impositiva de bancada de R$ 200
milhões, que vai fazer o Projeto, e o próprio Estado, isso é, a
União vai executar a obra de duplicação. São várias correntes
com opiniões divergentes e a gente não encontra um norte”.
Foi bom? Foi importante, bom não foi porque não nos satisfez.
Ele falou: “Olha só, a gente está começando a levantar licita-
ção para elaborar o projeto de viabilidade de uma duplicação”.
Olha como isso está distante! Agora, pelo menos a gente sabe
o que é que está programado, a gente sabe qual é o planeja-
mento do Ministério de Transporte junto com o DNIT. Antes a
gente não sabia porque eram várias frentes de opiniões diver-
sas. Agora a gente já sabe, o que não pode é ficar enganando
a população. O que não pode é ficar ludibriando o imaginário
popular, o que não pode é gerar expectativa, esperança para
quem, lá no final, não vai ter alcançado o seu pleito. É isso que
a gente precisa. A gente precisa sair daqui com um encami-
nhamento, o mais importante, por mais doloroso ou por mais
alegre que sejam as nossas reações, a gente precisa saber o
que vai acontecer dentro da SEJUS, em relação ao concurso
do Socioeducador. Se a Secretária Adjunta quiser utilizar a
tribuna, se quiser falar do seu assento, fique à vontade. Seja
bem-vinda e obrigado pela disponibilidade e cordialidade de
estar aqui conosco.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Boa tarde a todos. Primeiramen-
te eu gostaria de agradecer o convite e pedir desculpas pelo
Secretário. Ele está numa demanda pelo interior já desde a
semana passada, fazendo as entregas de algumas viaturas e
de armamento nas unidades prisionais e hoje e amanhã esta-
va agendado ele fazer a entrega em Guajará-Mirim e aí ele
não pôde estar presente. Em relação a todas as suas pontua-
ções, Deputado, vou levar, pediria também ao nosso assessor
da ASTEC, o Paulo, que está aqui presente, para anotar, Pau-
lo, e a questão dos prazos que nós temos um novo prazo para
resposta à Comissão de Direitos Humanos, para a gente poder
já verificar o mais breve possível. Então já passo essa respon-
sabilidade para ti, para nós respondermos essa documenta-
ção. Primeiramente eu só gostaria de trazer alguns dados e
um deles o Deputado Anderson já passou, que são 440
socioeducadores que nós temos hoje no Estado, isso referente
à folha agora que nós fizemos o pagamento, são 440. E nós
temos hoje 198 adolescentes internos, eles giram em torno de
190 a 220, então oscilam esses números em todo Estado. Na
capital, nós temos 130 adolescentes, então concentra real-

mente a maior população de socioeducandos aqui na capital,
os outros 70 estão distribuídos no interior. Nós tínhamos ante-
riormente, antes do início da regionalização, 16 unidades
socioeducativas, agora nós estamos com 10 unidades
socioeducativas e vamos buscar e estamos trabalhando para
chegarmos a 08 unidades socioeducativas na questão da
regionalização, Deputados. Então ficariam 04 unidades na ca-
pital, que é a unidade feminina, um provisório, a Unidade I da
Rio de Janeiro e a Unidade II da Amazonas. E temos a de
Ariquemes, a de Ji-Paraná, que é uma unidade nova; a de
Cacoal e a de Vilhena. Então, essas seria a nossa regionalização.
Talvez nós não regionalizássemos em Cacoal, talvez fosse a
Rolim de Moura por causa da questão de nós não conseguir-
mos agora um imóvel. Então nós estamos verificando qual é a
melhor localidade para a gente regionalizar ali, principalmente
porque em Cacoal é muito difícil à questão de imóvel, até mes-
mo de locação é bem caro o imóvel lá. Então nós estamos
verificando qual é a melhor adequação para isso. Estamos até
com um processo aberto para locação, para uma melhor
alocação desses adolescentes e dos socioeducadores naquela
região. Então nós estamos caminhando hoje, de 11 para 08
unidades regionalizadas. Então essa é a nossa realidade. O
Deputado Léo Moraes perguntou em relação a quantos nós
solicitamos e realmente quando o representante da Ordem
dos Advogados diz que quando o poder público não observa a
necessidade e ele não diz a sua necessidade, isso causa res-
ponsabilidades, principalmente nós como gestores. Se nós
sabemos a nossa realidade, se nós sabemos a nossa necessi-
dade, então nós temos que expressá-las e como é que nós
expressamos? Nós expressamos através de documentação e
foi isso que a Secretaria de Justiça fez e nós solicitamos real-
mente 150 socioeducadores, por que isso? Já prevendo qual-
quer outra possibilidade de vacância ou de desistência ou até
mesmo desses socioeducadores saírem para outros concur-
sos. Então a nossa solicitação, Doutor, realmente foi de 150.
Em relação à vacância, e aí o Raul está correto, houveram
essas vacâncias realmente e aí nós iríamos gerar em torno de
umas 70 a 80 realmente, necessidades assim, imediatas. E os
150 realmente é para a gente poder trabalhar com uma políti-
ca bem forte dentro do Estado. Então eu estou sendo muito
sincera com os senhores e estou sendo sincera também com o
Deputado Anderson porque o Deputado Anderson esteve com
o Secretário, o Assis esteve comigo, que é assessor do Depu-
tado; a Daiane esteve comigo; os representantes da Associa-
ção, também estiveram comigo, então assim, a preocupação
é muito grande. E engraçado que ontem eu ainda recebi o seu
Luiz. O seu Luiz, Raul, é lá da época de vocês, que vocês ainda
eram emergenciais. E o seu Luiz veio perguntar para a gente
que tinha muita gente desempregada naquela época e se nós
não poderíamos contratar emergencialmente já que havia ne-
cessidade, olha só! Então, assim, realmente nós entendemos
a necessidade dos senhores, que realmente o mercado está
difícil, vocês têm famílias, são pais de famílias, têm suas res-
ponsabilidades. E eu expliquei para o seu Luiz: “Seu Luiz, le-
galmente nós não temos como fazer nada por aquelas pesso-
as que não estão dentro do concurso”. Em relação ao concur-
so, Deputado Léo Moraes, nós já solicitamos a prorrogação e
já foi feita a prorrogação do concurso. Então, dos 91 dias,
Raul, isso já está assegurado, que foi a primeira coisa que
nós... Porque assim, nós temos a necessidade, o Estado pode
contratar? Bem, o Estado não pode contratar agora, mas nós
já asseguramos junto à SEGEP que fosse prorrogado porque
nós temos a necessidade, então isso já está assegurado, viu
Raul, a prorrogação. Agora, vocês dizerem para mim: - Sirlene,
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quando que vocês vão poder fazer esta Academia? Vou ser
muito sincera com os senhores, participei Deputado, anterior-
mente na Audiência Pública que teve com o Deputado Jesuíno,
na oportunidade o Secretário George Braga esteve, porque hoje
teve o Fórum dos Governadores, ele não pôde estar também,
mas ele esteve na anterior e não faz muito tempo, alguns dos
socioeducadores aqui, estiveram aqui presentes, inclusive a
Daiane e lá estavam discutindo dos remanescentes da Polícia
Militar, da Polícia Civil e também do Detran, certo. Então assim,
eles estavam discutindo os remanescentes que estão dentro
das vagas.  Ou seja, fizeram o concurso e eu estou dentro de
100 vagas que era o concurso. Então, estava nessa discussão.
E a única coisa positiva que saiu daqui, se não me engano,
foram 38 do DETRAN, que já seria feito já agora por esse mês.
Então assim, o Governo do Estado ele é um corpo todo, ele não
é só do Socioeducação, nós estamos falando agora especifica-
mente Socioeducação, mas, o Governo do Estado ainda tem
que chamar o restante da Polícia Militar, o restante da Polícia
Civil, certo. Com muito empenho também do Deputado
Anderson, dos companheiros aqui foi chamado o restante, não
é Deputado? Encerrou realmente aquele Concurso de 2010 dos
Agentes Penitenciários, e assim foi muita luta realmente, foi
muito estudo, muita questão de orçamentária, como é que a
gente faz?  Como que a gente espreme? Onde que enxuga
para realmente comportar todo esse pessoal. Então assim den-
tro do concurso que foi feito, que foi feito para 50, o Concurso
não foi feito para 40, às vagas eram 50 e a época nós estáva-
mos como adjunta na época, Anderson e Daiane vai poder lem-
brar bem disso e nós chamamos os 150 que é o que o Raul
falou, eram 150 emergenciais ia sair os 150, só que o Governo
do Estado só tinha pernas para 50, quando chegou o momento
ele pegou e contratou. Não.  Vamos apertar realmente e va-
mos contratar os 150 que foram 30 mulheres e 120 homens e
aí houve todo esse caminhar. No Concurso, Deputado e o re-
presentante aqui da Ordem e o Deputado Léo Moraes, nós
estamos regulares, o Governo do Estado está regular. Quando
vocês falam em criar expectativas! Senhores, ninguém mais
está na expectativa, sou sincera para os senhores, do que a
gente. Porque é muito difícil Deputado à gente administrar um
sistema, saber que falta recursos humanos, às vezes, é a ques-
tão orçamentária realmente do Estado, nós temos que crescer
o Estado para ter esse ou aquele investimento certo. O anseio
desses rapazes que estão aqui na frente, agora está vindo tam-
bém mais um parceiro que é o Pastor, que está vindo como
parceiro também na equipe, o anseio dessa equipe em fazer a
coisa acontecer e serem cobrados como nós somos cobrados
numa Audiência com o Dr. Marcelo Tramontini que a Daiane
falou muito bem, gente é angustiante e às vezes, como nós
tivemos hoje na Unidade, Unidade II, nós passamos três horas
somente conversando com uma equipe que está disposta real-
mente a reescrever a Socioeducação, a Socioeducação é uma
coisa muito nova.  Então assim, eu acho que tem uma equipe
muito boa, mesmo que o Judiciário tenha reclamado Daiane da
questão, mas eu acho que tem uma equipe lá na ponta muito
boa que tem vontade realmente de fazer. Não estou aqui exi-
mindo a minha responsabilidade, estou indo lá para a ponta
para poder realmente ver como é que a gente consegue fazer
tudo isso, mas, a expectativa, quando criamos expectativas é
porque nós temos necessidade, certo? Nós gestores temos a
necessidade e temos que ser claros. Chegar aqui falar assim:
Não, nós não temos necessidade não. Só porque o Orçamen-
tário ou a SEPOG fala assim: Nós não temos condições de con-
tratar.  Estou sendo sincera, nós temos a necessidade sim.
Quanto à expectativa nós estamos na expectativa Deputado,

estou sendo muito sincera, não houve ainda um retorno e aí o
Deputado até me alegra quando vocês trazem uma informa-
ção que realmente iríamos fazer isso. Quanto ao orçamento
Deputado, se a SEPOG acenar, acenar com a questão já do
chamamento para a possibilidade do chamamento já para a
Academia, mesmo que não tenha Orçamento nós fazemos o
remanejamento dentro do nosso próprio Orçamento para re-
alizar a Academia. Então assim, diante de tudo o que a gente
é, a expectativa do Deputado, eu fico até triste quando a ex-
pressão, o corpo fala, ele sente assim, poxa impotente, não é
Deputado?  Ele queria resposta.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Não, só quero contri-
buir.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Eu queria que o senhor me per-
doasse realmente...

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Não, eu só quero con-
tribuir com a sua explanação. O ponto de vista prático, porque
se quem solicita, determina é a Secretaria de origem, a Se-
cretaria de origem vai pedir Academia para os Socioeducadores
ou não? E qual o quantitativo? A questão Orçamentária isso se
faz suplementação e a Assembleia está aqui para isso.

A SRA. SIRLENE BASTOS – A excelente.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – A questão financeira a
SEPOG já disse que libera o pedido da Secretaria, a gente
quer contribuir sabe com efeito prático, é lógico que eu de-
monstro um pouco de insatisfação porque eu estou nessa luta
já vai fazer dois anos e pouco, desde que eu entrei aqui a
gente luta para a questão de Socioeducadores, quando esta-
va na eminência de acontecer fecharam as portas e não de-
ram nem tchau. Agora a gente quer saber de fato, o Secretá-
rio a gente reúne a hora que for eu tenho certeza que ele nos
atende como ele já fez, se for para nos atender domingo às
06h00 (manhã) ele vai nos atender a gente conversa e ele vai
falar para vocês: “SEJUS, o que vocês querem de
Socioeducadores?” Faça-me o pedido aqui, o Deputado está
aqui, o Deputado Anderson está aqui eles vão hipotecar e a
gente vai fazer. Agora, a gente precisa saber o que é que a
SEJUS vai pedir. Se vai pedir, quando que vai pedir em relação
aos Socioeducadores. A gente queria saber, ter esse encami-
nhamento, sabe Secretário para a gente sair daqui um
pouquinho menos apreensivo.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Bem, o senhor falou, se eu não
me engano, foi na fala do senhor, foi à fala do senhor sim.
Realmente, fazer então um novo documento, eu até anotei
aqui, fazer um novo documento para SEPOG, para...

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Porque a SEARH, a Se-
cretaria de Recursos Humanos, que é a Secretaria de Admi-
nistração, é a Dona Helena. A Secretaria, ela é mutante, ela
trabalha conforme a necessidade das Secretarias de origem,
para fazer os estudos de impactos e encaminhar para MEMP,
que é aquela estrutura que muitas vezes é protelatória, mais
outras vezes é quem delibera e faz acontecer. Entendeu Dr.
Vagner. Então, Edson, a gente precisa disso. Do pedido, do
documento, do pedido, falamos: gente nós tivemos um qua-
dro de transposição, nós tivemos baixa, nós tivemos gente
que pediram exoneração e a gente tem necessidade de 80, de
100, de 120 que daí a parte política a gente vai fazer todo
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mundo junto. Então, a gente só quer e precisa desse docu-
mento, desse compromisso da Secretaria de Justiça.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Deixa só então, eu só posicionar.
Nós solicitamos 150 e aí os senhores sabe se nós fizermos
academia para 150, nós vamos ter que contratar os 150. E
conversando com o senhor Antônio que é o nosso Coordena-
dor, anteriormente era o Dr. Adeilson.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Parabéns também pela
equipe, diga-se de passagem, eu conheço a grande maioria.
Parabéns pela equipe de trabalho que está aí à frente do
socioeducativo são pessoas de credibilidade, de know-how,
que bate em cadeado e isso é muito importante nesse proces-
so, digo isso porque eu encontrei o Isaac na madrugada uma
vez, no trabalho. Então, o Leandro também conheço há muito
tempo. Parabéns pela equipe socioeducativa, certamente vai
ajudar muito a gente aqui.

A SRA. SIRLENE BASTOS – E agora o seu Antônio, ele me
informou que o Deputado estava me perguntando justamente
isso, porque com a regionalização, então seria necessário re-
almente, o Deputado me perguntou, seria necessário realmente
os 150, porque o Secretário havia conversado com ele que
esse número iria reduzir. Eu conversando com o seu Antônio
antes de iniciarmos, o seu Antônio falou assim; que seria 80,
80 pessoas e seriam 70 homens e 10 mulheres. Então, nós
vamos encaminhar a solicitação dentro do que o nosso Coor-
denador está prevendo de acordo com nossa regionalização.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Foi feito então o estudo
Antônio, são necessários 80 profissionais socioeducadores para
preencher e ficar o sistema contemplado. É isso? Se o senhor
quiser, é lógico, falar a respeito de forma técnica, especifica
de acordo com o levantamento e o estudo de vocês, a gente
agradece. Obrigado pela presença.

O SR. ANTÔNIO FRANCISCO GOMES SILVA – Ok. Boa tarde
a todos. Cumprimentar a Mesa, o Deputado Léo Moraes, o
Deputado Anderson; a Secretária Sirlene e todas as demais
autoridades. É exatamente isso que foi dito, nós temos a ne-
cessidade sim de mais, no mínimo 80 servidores para nós fi-
carmos a contento, não vamos dizer aqui que seja a excelên-
cia; mas a contento, atendendo direitinho e dar até para esta
quantidade nós atendermos em parte um pouco Vilhena e
Ariquemes, dentro desta propositura. Eu digo isso pelo núme-
ro de adolescente que nós temos hoje no sistema
socioeducativo, é porque a gente pensa no sistema
socioeducativo como alguns anos atrás, como por exemplo, na
unidade do Rio de Janeiro, nós temos em torno de 150 a 180
adolescentes. Quando nós entrando na mesma academia do
Leandro, academia de 2008, tomamos posse em 2009. Então,
nós encontramos uma única unidade com quase o efetivo hoje
que nós temos dentro do Estado. Aí alguém pode perguntar:
mas, porque isso? E eu explico porquê. Porque naquela época
praticamente à medida que os Juízes aplicavam em todo o
Estado era de internação. Então, o adolescente, primeira vez
furtava uma balinha, hipotético aqui, o juiz lá aplicava uma
internação nele e ficava detido na unidade. Hoje não, é usada
outras medidas que é: liberdade assistida, prestação de servi-
ço à comunidade. Então, essas medidas desafogaram em tese
o sistema de internação, por isso que reduziu também o nú-
mero significativo de adolescentes nas unidades de internação.

Então, feito esse estudo, foi até encaminhado já um documen-
to solicitando esta quantidade, na perspectiva de que a MENP
e aí a parte precisa que o senhor falou muito bem Deputado,
que realmente ele delibere pelo menos essa quantidade, 70
masculinos e 10 femininos, isso para contratação. Agora, o
nosso pedido, que é como bem disse a nossa Secretária, sem-
pre foi academia para mais 150 para gente ter então, porque
aí a maioria dos servidores que tomaram posse na última aca-
demia, são pessoas já formadas, que estão dentro do sistema
socioeducativo como se fosse um pulo, eles estão hoje, ama-
nhã estão em outro concurso. Então, nós vamos sempre ter
esse déficit, vamos sempre precisar de servidores tomando
posse. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Obrigado, obrigado Antô-
nio. Então, são 80 vagas; 70 masculinos e 10 femininos. Esse
documento já foi encaminhado, foi quando encaminhado à
MENP, a SEPOG? O Senhor sabe?

A SRA. SIRLENE BASTOS – Não, esse documento ele ainda
não foi, eu acredito que não tenha uma; Marcela que é a nos-
sa RH, representando o nosso RH que está lá atrás; eu acredi-
to, o pedido foi 150, só que esse novo, esse novo levantamen-
to que o senhor Antônio está falando, ele não foi feito, já ano-
tei e já faço isso amanhã Deputado, encaminhando para a
SEPOG, e já dou um retorno para os senhores.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – A senhora encaminha
para a SEPOG, e a cópia aqui para a Assembleia Legislativa?

A SRA. SIRLENE BASTOS – Já dou um retorno.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Eu até peço por gentile-
za para o nosso gabinete, para os interessados que acompa-
nham o Deputado Anderson da Singeperon. E os cento e
cinquenta, então, ele perde o efeito, é isso? Você tem a cópia
desse documento? Você pode encaminhar para a gente tam-
bém? Por gentileza.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Fazer uma pergunta:
porque os centos e cinquentas, os oitentas tudo vai depender
da deliberação da MENP. Então para não criar mais expectati-
vas do que foi criado, a minha pergunta é, esses oitentas, já
foi conversado com o George ou vai ser deliberado? Pode di-
minuir? Porque assim, está ficando assim, pelo menos é o que
eu estou sentindo, está ficando uma impressão que os oitentas
já estão certo, vai ser deliberado se a SEJUS pedir, oitenta, o
George, vai deliberar lá na MENP os oitenta. Você entendeu,
mas os candidatos não estão sentindo que vai ficar oitenta? É
porque senão depois a gente volta em outra audiência aqui
para discutir cinquenta. Então, a preocupação que eu quero
trazer é essa, por isso que era a importância da presença de
alguém da SEPOG e do George, para definir. E eu sei que até
ele mesmo ia dizer, eu sei até o que ele ia dizer, ‘não depende
do Secretário de Finanças, depende da Procuradoria, depende
de um monte de gente para ele dar uma resposta’. Então,
assim é bom isso ficar claro porque depois a gente vai estar
discutindo isso novamente aqui, tenho quase certeza disso,
espero que não, espero que possa ficar nos oitentas, a SEJUS
encaminhar documento para a SEPOG pedindo os oitentas, a
MENP bata o martelo nos oitentas. E aí tem outro lado da ques-
tão, quando, qual o prazo, que tempo? Ainda tem essa ques-
tão.
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A SRA. SIRLENE BASTOS – Eu me comprometo Deputado em
está encaminhando e encaminho uma cópia para a Assembleia
e aí eu acredito que o senhor já tem um contato já direto com
o secretário também.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – É mais é importante que
nessa reunião a Secretaria de Justiça esteja presente.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Sim, é só chamar.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Ótimo, a gente te agra-
dece. Antes, nós temos algumas outras questões a serem tra-
tadas e outros colegas que querem falar, e a gente vai fraquear
a palavra porque acho que é oportuno esse momento e é legi-
tima afinal estão aqui conosco. Queria passa a palavra para o
Macson de Moura, Presidente da Associação dos
Socioeducadores para que possa se manifestar, por favor,
Macson, pode ser daí se achar melhor.

O SR. MACSON DE MOURA – Obrigado Deputado.

O SR. ANDERSON DA SINGEPERON – Registrar a presença
aqui do advogado Dr. Jones Diniz, advogado da Singeperon,
parceiro de luta.

O SR. MACSON DE MOURA – Primeiramente, eu gostaria de
agradecer o convite feito pelo Deputado Léo Moraes, no caso
eu sou Presidente da ASSOE Associação que representa os
Socioeducadores do Estado de Rondônia. Gostaria de parabe-
nizar a iniciativa desta Assembleia em está realizando essa
Audiência com a finalidade de discutir a necessidade da
contratação de novos socioeducadores. Gostaria também de
parabenizar a comissão que está representada pelo Raul, por
esse engajamento na busca de conseguir a contratação, por-
que eu particularmente sou socioeducador, sou plantonista na
Unidade II que a adjunta comentou que teve presente hoje.
Assim eu acho que com essa contratação, nós vamos precisar
no caso aqui de Porto Velho, na criação de mais vagas porque
até algum tempo na Unidade II, nós chegamos a um número
de 30% dos adolescentes internos, eles estavam fugidos, eva-
didos. Então, se nós contratarmos mais socioeducadores, eu
creio que vai existir uma maior efetividade na aplicação da
medida socioeducativa e com isso, nós vamos necessitar de
um maior número de vagas. Hoje, cada alojamento da Unida-
de II, está com três adolescentes, chegando alguns a ter quatros
adolescentes. Aí você imagina um plantão noturno com quatro
servidores precisando adentrar sem nenhuma ferramenta de
defesa num alojamento desses, onde você encontra quatro
pessoas. E assim, que eu sou uma pessoa que tenho uma altu-
ra, sou baixo, sou franzino, não tenho nenhum treinamento,
como que eu vou enfrentar um adolescente que ele está acos-
tumado, eles brigam, se os senhores chegarem a ver um ba-
nho de sol, eles se digladiam e para eles aquilo é uma brinca-
deira, como eu vou enfrentar uma pessoa daquele jeito? E eu
olho meus colegas tem já quarenta anos, trinta para quarenta,
essa idade, como nós vamos exercer nossa função com quatro
pessoas? Fica impossível, impossível exercer nossa função, nós
ficamos de mãos atadas. E levantar outra questão, nós passa-
mos uma madrugada toda em uma unidade que não existe
sequer iluminação externa, com quatro pessoas, nós ficamos à
mercê dos bandidos. Se alguém, se algum adolescente daque-
les tiver alguma rixa com algum servidor e quiser entrar na
Unidade, como eles prometem, eles ameaçam constantemen-
te os servidores, se eles cumprirem essas promessas nós não

temos o que fazer. Eles chamaram a Polícia Militar para estar
fazendo ronda nas Unidades, mas isso é até engraçado por-
que a Polícia Militar chega, passa cinco minutos na Unidade, e
vai embora, isso não é segurança. Nós precisamos de uma
guarda externa efetiva, nós precisamos de um maior número
de Socioeducadores, nós precisamos de um maior número de
vagas nas Unidades, e isso é obvio, está claro! E caso a Se-
cretaria, o Governo não tome as providências nós vamos con-
tinuar tendo episódios como aqueles que ocorreram recente-
mente na Rio, como os que ocorrem em Cacoal onde bandi-
dos entraram na Unidade, renderam os servidores, espanca-
ram só servidores e só não cometeram atos ainda piores por
intervenção dos agentes penitenciários que tem um presídio
ali do lado. Assim, e eu quero entender por que ainda não
foram tomadas as providências cabíveis para resolver esses
problemas, está esperando um Socioeducador ser assassina-
do dentro da Unidade para poder tomar uma providência? É
isso que eu quero saber. Por que nós trabalhamos com medo,
trabalhamos intimidamos. Por que nós não temos condições
de exercer as nossas funções, nós não temos condições de
chegar e conversar com um adolescente por que se ele se
sentir de alguma forma, se você não fizer o que ele quer, ele
te ameaça. E ele já busca informações com os familiares de
onde aquele servidor mora e já fala; você mora em rua tal, eu
vou pegar você, eu vou pegar a sua família. E o que o servidor
pode fazer? Se nós estamos de mãos atadas, se isso aconte-
ce constantemente e nenhuma providência é tomada. E as-
sim, isso é de conhecimento de todos aqui, não é nada vela-
do, se caso queiram saber mais é só pegar o livro de ocorrên-
cia das Unidades e ler, vocês vão ver isso acontece constante-
mente nas Unidades e nós estamos de mãos atadas, nós pre-
cisamos do auxílio da Secretaria. E por isso que eu estou aqui
parabenizando o Raul e a Comissão do concurso, parabeni-
zando o deputado Léo Moraes, o deputado Anderson pela ini-
ciativa, porque nós realmente precisamos nas Unidades. Mui-
to obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Obrigado, a gente agra-
dece o Macson, que é o Presidente da associação dos
Socioeducadores. Já aproveitar para justificar a ausência agora
do Dr. Edson que ele tem outros compromissos previamente
agendados, agradecemos pela presença, a OAB está sempre
conosco. Convidar a Dra. Ana Valeska para fazer parte da
Mesa e que também quando quiser falar ficara disposição,
que muito tem a contribuir conosco e já está aqui também
incluída na nossa agenda de falas. Obrigado. Dra. Ana por
favor, seja vem vinda. Passamos a palavra aqui para o senhor
Leandro Nunes aprovado no concurso Socioeducador lá de Ji-
Paraná.

O SR. LEANDRO NUNES – Boa tarde a todos, quero cumpri-
mentar a Mesa através do deputado Léo Moraes. Eu só quero
complementar aqui a fala da Secretária que ela diz que o
Estado fez academia com 150, e só para esclarecer Secretá-
ria apenas 120 pessoas tomaram posse, ou seja, sobraram
30 vagas que são direitos adquiridos. Então desde de 2014
que teve a obrigatoriedade do Poder Judiciário a substituir os
150 emergenciais por 150 servidores, apesar que o edital fo-
ram apenas 50 vagas, mas depois houve a retificação, então
surgiram as 150 vagas, ou seja, direito adquirido desses 30
que podem entrar com um mandado de segurança e essas
vagas tem de ser suprida, se faz a segunda academia ou não.
E está obvio, está evidente que todo o maior o problema hoje
do sistema Socioeducativo é a falta de efetivo, é o que o cole-
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ga situou da situação de Cacoal, pois é, e fica claro, fica evi-
dente que o sistema precisa de mais servidores e a gente pede
que vocês sejam sensibilizados com essa situação por que além
do nosso interesse, obvio nós temos o nosso interesse pró-
prio. Mas acima do nosso interesse próprio está o interesse
público que é a extrema necessidade, o Estado está precisan-
do, o Estado está sendo negligente. E é o que o colega falou só
está faltando morrer servidor por falta de efetivo, ou seja,
está ferindo o principal direito fundamental que é o direito à
vida. Se continuar desta forma vai morrer servidor. Dizem que
o melhor remédio é prevenir, é melhor prevenir do que reme-
diar, então tudo já aconteceu, a prevenção já aconteceu, o
remédio já aconteceu. Agora só falta morrer servidor, por que
os menores infratores já morreram dentro das Unidades tam-
bém por falta de efetivo. Pela falta de efetivo os servidores
não tiveram como fazer nada. Então eu peço que vocês se
sensibilizem e leve a sério e que por favor tomem providência
a esse respeito. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradecemos ao sem-
pre presente, atuante, combativo Leandro nosso colega de Ji-
Paraná. Passar a palavra antes da secretária concluir até por-
que eu também vou fazer mais uma indagação para a senhora
Secretária que tem nos atendido muito bem, passar a palavra
para a Elisiane Lima que foi aprovada também no concurso
aqui de Porto Velho. Por favor, Elisiane, pode falar aí, fique à
vontade.

A SRA. ELISIANE LIMA MENDES – Boa tarde a todos. Meu
nome é Elisiane Lima Mendes, sou aprovada também no con-
curso, moro em Guajará-Mirim e entrei com Mandado de Se-
gurança, ganhei a ação e tenho a matrícula na academia já
efetivada e estou esperando há quase um ano essa academia.
E queria saber da representante da Secretaria o prazo, pois
eu já liguei algumas vezes, já estive algumas vezes na SEJUS,
me deram dois prazos, o primeiro prazo foi até o final de outu-
bro para o início da academia, disseram que se não iniciasse
talvez seria em março, voltei novamente, cheguei a ligar nova-
mente e nessa segunda vez disseram que não haveria previ-
são, então já ficou claro pelos colegas a extrema necessidade
da contratação de novos socioeducadores, então nós já estamos
esperando aí já há um tempo. E eu queria saber também o
prazo certo se vai realmente haver essa academia. No dia 10
de junho vai fazer um ano que eu tenho a minha matrícula
feita já pelo Mandado de Segurança, a ação que eu ganhei,
então eu queria uma resposta. Porque nós ficamos na expec-
tativa, todos os colegas estão na expectativa há dois anos e
todos vendo tudo acontecer e nenhuma resposta e eu queria
saber se realmente tem um prazo, quando vai acontecer, por-
que se liga para lá e nunca ninguém tem uma resposta, nin-
guém tem um prazo, ninguém tem um dia.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Isso aí, obrigado Elisiane
pela fala. A gente vai aproveitar que a Secretária vai respon-
der logo mais aí também certamente será contemplada a sua
pergunta. A tecnologia nos ajuda muito a, ela costuma distan-
ciar os próximos e aproximar os distantes, aqui tem uma situ-
ação do Daniel, quem é o Daniel? O Daniel pediu para falar
aqui através do whatsApp, então Daniel venha aqui e fala, se
manifeste, é importante que você também é concursado apro-
vado. Era só ele gritar, mas ele usou o whats, tudo bem. Entre
Daniel, por gentileza, seja bem-vindo.

O SR. DANIEL – Boa tarde a todos, deputado Léo, Anderson,
toda turma aqui da mesa e a todos os aprovados que fizeram
um esforço muito grande para estarem aqui hoje, alguns fal-
taram ao trabalho, outros estão procurando trabalho e não
conseguem porque não está fácil. Na verdade, eu estava ali
ouvindo tudo que foi dito aqui por parte da Secretária que está
aqui representando o Secretário, na verdade nós gostaríamos
que ele estivesse aqui presente que é bem melhor, mas a gen-
te já nota alguns descasos do Estado desde uma simples con-
vocação como esta, comparecer a uma audiência pública para
responder sobre assuntos que são de extrema relevância. Por-
que hoje nós temos a área socioeducativa, a gente não preci-
sa falar os problemas que existem nela, até foram citados pou-
cos aqui, o nosso amigo Macson que representa a ASSOE ci-
tou alguns casos mínimos, esses casos são mínimos que vem
a público, não foram citados motins que são corriqueiramente
e diariamente acontece isso nas unidade porque eu estive den-
tro dela durante quase três anos e a gente sabe o que é isso e
com um efetivo até razoável, mas muito me surpreende todas
as vezes que eu venho a esta Casa os números que a Secreta-
ria de Justiça traz. Porque se nós observarmos o sistema
socioeducativo é um sistema novo, recente, acho que não tem
15 anos ainda, nós tivemos apenas 03 concursos com esse
que está em vigência. Nós tivemos um concurso em 2008 para
a capital, 150 vagas, nós tivemos um concurso em 2010 para o
interior, mais 150 vagas, e nós tivemos um concurso este últi-
mo mais 150 vagas, e nós temos 441 socioeducadores traba-
lhando na unidade, aliás, ao longo do Estado, interessante nós
temos vacância só da última academia de 41, 41 da última
academia. A última convocação para o sistema penitenciário
do Estado que foi feita agora recentemente, esses 150, o De-
putado Léo está ciente, nós perdemos mais ou menos
socioeducadores entre 11 e 14 servidores, mas nós temos 441
socioeducadores trabalhando ao longo do Estado e aí a gente
chega numa unidade socioeducativa a noite nós temos 05 plan-
tonistas com 01 comissário, nós vamos durante o dia que nós
temos programações que tem que ser cumpridas por lei, não
é nem por necessidade, vejam bem, é por lei: banho de sol,
atendimento psicológico, psicossocial, aula, atendimento mé-
dico. E nós temos unidade que está na capital, eu acho que já
está quase fazendo sorteio: - coloca aí, atendimento psicológi-
co, atendimento médico, exame e banho de sol. Sorteou ba-
nho de sol, hoje vai ter banho de sol; amanhã nós fazemos um
novo sorteio, por falta de efetivo. Mas não bastasse isso, veio
à regionalização. Legal, legal! Vamos diminuir o número de
unidades, de 16 para 10 e vamos chegar a 08. Só que, Depu-
tado, quando você tira um quantitativo de um lugar e remove
para outro, o que acontece? É fácil, ele é somado ao que já
existe. Se você tira 05 de um lugar e coloca junto com mais
05, faz 10, você dobrou. Corriqueiramente, você vai precisar
do quê? De um efetivo dobrado para dar atenção a todas as
atividades, mas no cálculo da SEJUS isso aumenta o número
de efetivo. Outro problema que não foi falado aqui, não foi
questionado e que o Juiz também andou questionando dias
atrás, tem que se montar toda uma megaestrutura simples-
mente porque o adolescente tem direito à visita dos seus fami-
liares, pelo menos de 15 em 15 dias. Ótimo, regionalizamos!
Imagina se o meu filho está no Sistema Socioeducativo e eu
tenho que sair de Guajará-Mirim de 15 em 15 dias para vir a
Porto Velho, o Estado tem que bancar essa remoção, tem que
fazer essa escolta. Quem vai fazer isso? Que quase não está
acontecendo, é o que levou o Juiz, Excelentíssimo Senhor
Tramontini a questionar algumas coisas recentemente. Mas os
números são muito bons, afinal nós temos 180 socioeducandos
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e nós temos 441 socioeducadores, nós estamos com superávit
de servidores. A gente, na verdade, é mais um desabafo de
toda..., não sei se a gente pode citar, incompetência ou falta de
compromisso ou, no mínimo, sinceridade. A Secretária não tem
culpa, é sua função representar outro que já se omitiu, como o
caso do Vice-Governador que também mandou um represen-
tante, eu acho que nem passaram para ele a pauta do que
seria tratado, “vai lá, me representa na Audiência do Sistema
Socioeducativo”. O pior de tudo é tratar direitos e deveres com
descasos, é o que acontece hoje. Nós temos à frente, coman-
dando no nosso governo, um médico, que por sua essência é
muito mais humano do que todos nós aqui, por sua própria
profissão, com toda dificuldade que ele vê cotidianamente, isso
é na saúde, é na educação, é na segurança. O Macson citou o
caso de Cacoal. Alguém viu alguma notícia dessa na mídia, de
que nós tivemos servidores que foram espancados? E não fo-
ram mortos por uma divina obra do acaso. Porque a unidade
socioeducativa nem pode ser ao lado do Sistema Prisional Adulto,
lá ocorre isso. E, graças a Deus, alguém da guarita lá viu, e
houve tiro, senão hoje nós estaríamos fazendo parte de uma
estatística. Outro dado relevante que não foi apresentado aqui,
são os homicídios ocorridos dentro das unidades socioeducativas
por falta de efetivo. Isso é algo muito sério, e a gente não está
tratando disso, mas o Estado não está preocupado com quem
está morrendo dentro do sistema ou se o servidor está neces-
sitando disso. Quantas vezes eu tirei do meu bolso, quando
estava de plantão, dinheiro para comprar água mineral porque
não havia. Não havia água mineral para mim que estava de
plantão não, para toda a unidade, psicóloga, professora, “va-
mos fazer uma vaquinha aqui”, cinco reais de um, dez reais de
outro... Água mineral, água, está faltando água! Nós moramos
na região Amazônica que quase não chove, quase não tem rio.
Nós temos um Estado hoje, que se orgulha de ser um dos úni-
cos Estados a estar no azul, com todas as suas contas em
ordem, em dias, nós temos até dinheiro sobrando em caixa -
não é, Deputado? – Por algumas coisas. Nós temos uma Casa
como a Assembleia, que eu tenho que parabenizar, que se for
por causa de emenda ou de orçamento, está resolvido o pro-
blema. Até porque é tão mínimo que não seria nem valoroso
dizer os valores em relação a outros gastos do Estado, mas
mesmo assim não anda. Então, ou é má gestão, que não é
porque nós estamos no azul, ou é extrema falta de vontade e
até mesmo de humanidade para com servidores, para com
detentos, para com socioeducandos, para com médicos, com
enfermeiros, técnicos de enfermagem, enfim, nós temos pro-
blemas em todas as áreas do Estado, nós sabemos disso. A
Secretária, quando assumiu seu cargo, foi publicado lá no Diá-
rio Oficial, não veio junto sua ferramenta, Secretária, a senho-
ra retira lá no almoxarifado a sua varinha de condão: pum
resolve! A gente sabe disso, não é assim. Mas vejam bem, nós
estamos há dois anos nessa luta e o Deputado Anderson falou
uma coisa certa, tenho quase certeza que nós estaremos aqui
de volta em outra Audiência Pública para discutirmos 30, 20 ou
10 para convocar. Vai aparecer uma desculpa, podem apostar.
Os números não são claros e a gente não consegue essas in-
formações. Vejam bem, nós tivemos 41 socioeducadores que
tomaram posse ou foram exonerados, de 150 da última Aca-
demia. Quase 15 pediram vacâncias que eu acho que ainda
nem foram todas publicadas porque foi recente a convocação
do Sistema Penitenciário. Nós já estamos em 65, em 55. Nós
tivemos 03 concursos, 450 servidores, 440, não é? Não, 450
com a soma total dos convocados, mas nós temos 440 na pas-
ta e nós temos unidade com 05 plantonistas. Nós temos diretor
saindo de casa à noite porque o servidor faltou, estava doente

ou estava com algum problema e o diretor da unidade está
indo lá cobrir o plantão. Nós temos situações em que o diretor
está contando com a boa, o bom relacionamento dele para
com o servidor, porque nesse número também não foi citado
os que estão afastados, problema médico, em tratamento,
nada disso, os números são ótimos. Realmente, nós estamos
uma maravilha! É triste, mais triste ainda é eu ver pessoas
que estão à frente desse Sistema, que a gente... é até mun-
dano, como uma barata tonta, seja coordenador, seja diretor
de unidade, seja gerente do Sistema, seja a senhora Subse-
cretária, nós temos um Estado hoje que quase tudo é ofício.
Nós temos uns dois, eu acho que três – não é, Raul? – 150,
assinado, Secretário assinou. Ou seja, um Secretário que res-
ponde por uma pasta da qual a solicitação dele não é atendida
ou é feito como um descaso, aos nossos olhos, nós podemos
considerar isso o quê? Que com certeza nós estaremos aqui
de volta, porque a MENP é excelente nisso.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Concluindo Daniel. Pode
concluir, um minuto.

O SR. DANIEL SOUZA – Então quero agradecer a todos. É
mais um desabafo e um conflito de números em algumas situ-
ações que nos fazem pensar isso. E quero agradecer a todos
que estão aqui nos dando atenção. Obrigado.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – A gente agradece ao
Daniel. Parabéns! E é um desabafo, com certeza válido e tam-
bém motivo de reflexão, Secretária. Todos nós, eu acho que é
importante a gente ter humildade de reconhecer os pontos
falhos e, quem sabe, tentar construir uma nova história, como
a senhora disse, daqui em diante. É importante mencionar um
dado bem interessante, nós tivemos um decréscimo bem in-
teressante no último quadrimestre em relação ao índice da
Lei de Responsabilidade Fiscal. Os parâmetros de pagamento
de despesa com pessoal diminuíram muito e isso nos faz ter
segurança que é propícia a contratação dos servidores apro-
vados. Nós temos hoje um dos índices mais baixos do Brasil e
o Daniel é extremamente coerente quando ele fala que nós
temos higidez fiscal, tributária e orçamentária. Isso é fruto de
boa gestão. Então, agora falta só o último chute na boa vonta-
de para nós associarmos boa gestão com boa vontade e nós
contratarmos esses concursados aprovados, dentre tantos
outros problemas que naturalmente a administração pública
enfrenta no dia a dia.

Passar a palavra para a Dra. Ana Valeska antes da con-
clusão e o encaminhamento, que é importante nesta nossa
Audiência. Por favor, Dra. Ana Valeska.

A SRA. ANA VALESKA DUARTE – Boa tarde a todos aqui
presentes. Quero parabenizar e agradecer o convite do Depu-
tado Léo Moraes, em nome da Comissão de Direitos Humanos
da OAB. Quero parabenizar também o Deputado Estadual
Anderson também, pela dedicação que eu vejo que ele tam-
bém tem atuado, como também o Deputado Léo Moraes, pre-
ocupados com o Sistema Prisional, como também com o Sis-
tema Socioeducativo e especialmente com os agentes peni-
tenciários e os socioeducadores. Quero cumprimentar tam-
bém os demais membros da Mesa, que eu não sei o nome de
todos, em nome da Secretária Sirlene e gostaria de fazer uma
breve fala. Além de estar na Comissão de Direitos Humanos
da OAB, também sou membro Conselheira Suplente do Con-
selho Nacional da Criança e do Adolescente, pela vaga do Con-
selho Federal. Quero frisar aqui também que o Conselho Na-
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cional da Criança, como também a Comissão de Direitos Hu-
manos da Ordem dos Advogados, nós também nos preocupa-
mos com o Sistema Socioeducativo de todo Brasil, como tam-
bém do nosso Estado aqui de Rondônia. Entendemos relevan-
te, Secretária Sirlene, e eu sei da sua dedicação, sei como
você é uma Técnica, conhece bem o sistema ali a SEJUS e
como também o Sistema Socioeducativo, já tivemos oportuni-
dade de trabalhar em outra época junto e assim, enquanto
Comissão de Direitos Humanos, enquanto Conselho Nacional
da Criança também membro pedir ao nosso Governador do
Estado que tenha esse olhar especial como também o nosso
Secretário George, de Planejamento, um olhar especial para o
Sistema Socioeducativo.  A gente sabe que em alguns anos o
Orçamento do Sistema Socioeducativo, algumas vezes já foi
remanejada até para dar suporte para o Sistema Penitenciário
e precisa esse olhar especial, esse Orçamento e tem o Orça-
mento, inclusive, para convocação dos Socioeducadores dos
150 em que pese sabemos que a demanda maior é na capital,
mas, também penso que essa convocação será para atender
toda demanda do Estado e friso que o Socioeducador ele tam-
bém é um agente de defesa dos Direitos Humanos, ele está ali
também para proteger a integridade física do adolescente e
de certa forma também contribuir com a Socioeducação do
adolescente infrator.  Inclusive, quero frisar aqui Secretária, a
importância também do Plano de Segurança das Unidades em
breve ser aprovada e efetivada, o Plano Pedagógico, também
o Plano do Sistema Socioeducativo que foi imposto pela Lei
12.594 do SINASE, inclusive o Plano Estadual Socioeducativo
foi aprovado em dezembro de 2014 pelo Conselho Estadual da
Criança e do Adolescente, inclusive, queremos saber também
como é que está em andamento, porque em junho agora, nós
teremos o Encontro Nacional, um Congresso Nacional da Cri-
ança e do Adolescente onde todos os Estados, os representan-
tes das OABs nós vamos estar levando informações como está
o Plano Estadual também do Sistema Socioeducativo e tam-
bém queremos saber como é que está o andamento desse
Plano de Segurança também das Unidades e o Pedagógico que
é de suma importância para o Sistema Socioeducativo e den-
tro do Plano Estadual do Sistema Socioeducativo determinado
pela Lei do SINASE tem também previsto lá o olhar para o
Socioeducador, como também a contratação de
Socioeducadores, capacitação que é muito importante tam-
bém. Melhorar as condições, dar condições dignas de trabalho
para os Socioeducadores e friso aqui, não sei se é do conheci-
mento dos senhores, ontem foi aprovado na CCJ, na Comissão
de Constituição e Justiça pelo Relator, que foi apresentado e
na Comissão foi aprovado o aumento do tempo de internação
para 08 anos para adolescentes, 08 anos para adolescentes
infratores, para casos de crimes hediondos. E isso certamente
senhores, com muita tristeza, que esse é o posicionamento, o
Conselho Nacional da Criança também, ele também não é a
favor desse Projeto do Aumento de Internação do tempo de
internação dos adolescentes bem como também é contra a
redução da Idade Penal, não tem como não deixar de falar
isso aqui, isso também deve ser aprovado em breve Secretá-
ria, mais um motivo que eu acho que tem que reforçar e o
Governador do Estado de Rondônia tem um olhar para  melho-
rar a estrutura do Sistema Socioeducativo, dar condições dig-
nas para os Socioeducadores e contratar esse número de 150
e determinar para  encaminhamento do Curso de Formação e
aí eu friso, finalizo aqui agradecendo o convite do Deputado
Léo Moraes. A Comissão dos Direitos Humanos da Ordem dos
Advogados está à disposição para discutir futuras demandas
sobre o Sistema Socioeducativo. O Sistema Socioeducativo é

de suma importância e de interesse também para nós partici-
parmos. Obrigada.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Agradeço a Dra. Ana
Valeska, falou algo importante que tinha me atentado e não
mencionado, parabéns. A questão do aumento do tempo de
internação Sirlene, isso também tem que ser sopesado no
momento de Concurso Público, haja vista que irão ficar mais
tempo, novos, entrarão no Sistema e vai sobrecarregar o am-
biente de trabalho e o quantitativo deve aumentar também,
isso é bem interessante também na justificativa quando for
encaminhada a SEPOG à necessidade de mais servidores, quem
sabe aí Raul não é a luz no fim do túnel para aumentar e enfim
contratar os 150. É o tempo de internação que foi majorado,
foi já aprovado na CCJ e vai ser submetido à apreciação do
Plenário; muito interessante e muito importante ser mencio-
nado isso.

Nós vamos passar a palavra para a Secretária Sirlene
para fazer as suas considerações o encaminhamento. Eu que-
ria também pedir Sirlene e já tem uma cópia para entregar a
senhora de uma Emenda Constitucional de minha autoria aqui
da Assembleia Legislativa com o apoio dos nobres Pares que
nós demos uma nova redação ao § 14 do Art. 20 da Constitui-
ção do Estado de Rondônia, isso é uma PEC que “dispõe sobre
os servidores públicos civis”. No § 14, a gente diz o seguinte:
“Aplica-se aos Agentes Penitenciários e Socioeducadores a
vedação constante do Art. 37 da Constituição Federal, exceto
quando além da compatibilidade de horários a acumulação com
cargo de Agente Penitenciário Socioeducador for de um pro-
fessor, um técnico ou científico ou um cargo privativo de pro-
fissionais de saúde, com profissões regulamentadas”. O que
isso quer dizer? Nós apresentamos uma PEC para que
socioeducadores e agentes penitenciários possam trabalhar
no momento de folga, no contraturno da sua atividade laboral
dentro do sistema, isto é, para acabar com a questão do bico
e principalmente que eles possam ter mais uma fonte de ren-
da, afinal nós temos profissionais extremamente qualificados
dentro da SEJUS, profissionais qualificados, capacitados que
muitas vezes não são aproveitados dentro da própria estrutu-
ra da Secretaria de Justiça. Mas, que eles podem, por exem-
plo, lecionar, eles podem fazer plantão na área da saúde, eles
podem utilizar um cargo de técnicos, de técnicos científicos e
assim melhorar a condição financeira da sua família e a gente
quer que seja colocado em prática, até porque já é uma PEC,
já está promulgada conforme o documento na sua mão e a
gente gostaria de marcar uma Audiência para tratar isto com
a Secretaria de Justiça, que isso é uma conquista histórica e
na verdade uma reparação que esta Casa juntamente com o
Governo tem que fazer aos nossos abnegados profissionais da
SEJUS. Então, está entregue em mãos e eu estou já em aberto
aqui, agendar disposição para gente debate, enfim, de alguma
maneira minimizar os problemas que todos esses profissio-
nais enfrentam no seu dia a dia de trabalho. Está bom. Com a
palavra a senhora Sirlene.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Às vezes a gente, como o nosso
companheiro, se eu não me engano é Daniel? Daniel, ele diz
que às vezes a gente não tem culpa. Mas, quando a gente
senta, assume um cargo como gestor, a gente assume o ônus
e o bônus, viu Daniel, a gente assume tanto status e tudo mais;
mas tem que assumir também o ônus. E aí, eu não posso me
eximir de puxar para mim quando, quando às vezes na fala um
pouco mais emocionada, como vocês dizem, até a nossa com-
panheira Elisiane fala, a respeito de estarmos, de incompetên-
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cia, de falta de comprometimento e eu como técnica, como a
Dra. Valeska falou, Ana Valeska, e eu digo para os senhores o
seguinte; como técnica, quando você chega como gestora e
você tem uma ficha criminal longa, por causa de ficha criminal
do Judiciário por crime desobediência, por prevaricação, você
chegar até uma transação e é o ônus que você tem, você tem
que assumir. Quando a Justiça do Trabalho diz: olha, você tem
que pagar sete mil reais, uma multa e vai ser denunciado ao
Ministério Público Federal por desobediência e prevaricação e
às vezes dentro da máquina pública existem, nós sabemos das
nossas deficiências, das nossas necessidades, mas ele é um
corpo e aí você depende de um orçamento, você depende de
um financeiro, você depende para diminuir a Lei de Responsa-
bilidade Fiscal e aí eu fico muito feliz quando o Deputado fala a
respeito desta margem que nós tivemos uma folga. Então, as-
sim, e não posso eximir a minha responsabilidade e assumir
quando os senhores falam assim: há incompetência, há
irresponsabilidade. Mas, eu digo para os senhores e aqui me
comprometo, principalmente aqui com o nosso outro compa-
nheiro também que falou uma fala muito emocionada, o Márcio,
a respeito das situações que estão dentro da unidade e aí nós
vamos Márcio, eu me comprometo e se você também quiser
ver par nossa equipe, você sabe que nós tivemos hoje uma
equipe de trabalho, e doutora, nós estamos retomando tam-
bém a discussão do plano, do Plano Pedagógico e o Plano de
Segurança que já foi aprovado pelo Conselho da Criança e do
Adolescente, só falta agora a publicação para essa efetividade
Márcio, do Plano de Segurança. Estamos revendo também o
orçamento para verificar o que foi gasto e o que nós temos que
realmente efetivar. E outra coisa também que está sendo nos
cobrado sim, e aí os senhores tem razão sim de nos cobrar; o
que nós mais ouvimos é o seguinte: o sistema prisional engole
o sistema socioeducativo. Porque o sistema prisional ele é tão
grande, é tão complexo como o Deputado Léo Moraes já de-
monstrou aqui e o Deputado Anderson, que já foi o nosso Dire-
tor na Casa de Detenção, parceiro de trabalho de muitos anos,
sabe a nossa realidade e o sistema prisional é tão complexo
que acaba o sistema socioeducativo sendo pequeno, sendo
pequeno e então ele acaba sendo engolido pelo sistema prisional
e não tem a sua devida atenção, não é doutora? Que é uma
questão que a senhora desde quando era Presidente do Con-
selho sempre nos questionou. E um dos questionamentos do
Dr. Marcelo Tramontini e está aqui a nossa Presidente e ele
cobrou, foi a questão de repensarmos o sistema socioeducativo
e aí eu lanço aqui Deputado e já deixo a sementinha aqui, é
porque foi nos cobrado o seguinte: o sistema socioeducativo
não pode estar dentro do sistema prisional. A política de
socioeducação é totalmente diferente da política do sistema
prisional. Podemos ter sim homicidas, podemos ter aqueles
que cometem os atos infracionais, mas a política de
socioeducação é totalmente diferenciada. Isso foi nos cobrado
Daiane, pelo Dr. Marcelo Tramontini, nós já estamos verifican-
do qual é a nossa possibilidade de estarmos realmente sepa-
rando esses dois sistemas, e aí tem que ser com muita pru-
dência, tem que ser com muita coerência, tem que ser com
muita responsabilidade, porque tudo isso? Para onde nós iriamos
encaminhar então o sistema socioeducativo certo, seria para
outra secretaria? Seria para uma superintendência, uma
autarquia, uma fundação? Então, assim esse estudo, nós já
estamos fazendo e qual é a melhor solução? Dentro disso tudo,
além disso, nós ainda temos que analisar a questão orçamen-
tária, a questão financeira, a questão de uma nova estrutura,
como é que nós vamos, então, nós não vamos inchar tudo isso,
então, são estudos que nós estamos fazendo até mesmo por

cobrança do Judiciário Deputado. Então, assim separar real-
mente o sistema socioeducativo do sistema prisional, e aí re-
almente darmos uma atenção. Me comprometi inclusive com
o Dr. Marcelo Tramontin, que eu iria está me reunindo uma
vez por semana com a equipe do sistema socioeducação, já
iniciamos essa semana, só essa semana, nós já tivemos dois
encontros e realmente compraram a causa nesse sentido de
estarmos melhorando a socioeducação e repaginando. Nas-
ceu um desfio no dia lá da audiência com o Dr. Marcelo
Tramontini, eu falei o seguinte: nós temos como sermos refe-
rência no país. O Estado do Acre, aqui Deputados nosso vizi-
nho aqui, eles têm quinhentos adolescentes internados, en-
tão, assim, se for verificar em relação ao nosso universo, nós
temos condições de ter um sistema socioeducativo exemplo.
Hoje de manhã, eu estive com arquiteta discutindo o projeto
com o Secretário George Braga, o novo modelo da
socioeducação, então, um ambiente totalmente humanizado
que será construído aqui para noventa vagas, e aí, eu vejo
também a preocupação do Secretário George Braga, nesse
sentido que é o que nós estávamos discutindo hoje. Então,
nesse sentido gente realmente há um compromisso sim dos
gestores, do Coronel Marcos, meu pessoalmente que estou
comprando a causa junto com a nossa equipe brava aí que
realmente assumiu o desfio quando o Dr. Marcelo Tramontini,
não sei de você estava lá, você estava lá? É um apena, não sei
se você estava de plantão, mas depois o pessoal deve ter
passado e nós realmente assumimos esse compromisso. E
essas oitenta pessoas que seriam, já me comprometo aqui de
estar encaminhado e amanhã está encaminhando também
para a Assembleia Legislativa Deputados, encaminho uma para
o senhor e uma para o Deputado Léo Moraes, já solicitando
essa questão das oitentas vagas. E já lanço o desafio, se nós
realmente caminharmos e tenho fé em Deus que nós vamos
caminhar para contratação desses oitentas, eu lanço um de-
safio para os senhores. Eu sei das dificuldades que os senho-
res têm, eu sei dos compromissos que os senhores têm pes-
soalmente, mas eu só faço uma pergunta que o promotor fa-
lou. O Promotor perguntou na assembleia com os
socioeducadores, muitas pessoas querem o emprego, mas eles
não querem o trabalho, certo, e eu já lanço o desafio venham
somar com a gente, eu já acredito aqui Deputado e realmente
que os senhores vão com a parceria também dos senhores a
gente consiga realmente efetivar. E nós temos a oportunidade
como nunca de realmente separar o sistema socioeducativo
do sistema prisional, é obvio que isso são estudos que tem
que levar também, e o senhor já enfrentou a MENP inúmeras
vezes. Então, são os estudos que nós vamos levar, mas tem
que partir de algum lugar, tem que partir a discussão de al-
gum lugar e realmente transformarmos a socioeducação. Muito
obrigada a todos e eu estou à disposição na secretaria a qual-
quer hora e o meu celular também está à disposição senho-
res. Muito obrigada.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Como é de praxe quan-
do costumo ser proponente de Audiência Pública Deputado
Anderson, a gente faz um encaminhamento, uma delibera-
ção, e muita coisa aconteceu de frutífero a partir desses do-
cumentos. A gente pode citar alguns exemplos, como a Aca-
demia da Polícia Civil e da Polícia Militar que foi deliberado
aqui, do DETRAN também e da SEDAM também. A gente vai
fazer uma recomendação legislativa Secretária, mas no se-
guinte sentido, a gente não quer acochar como diz o outro,
ninguém, a nossa recomendação legislativa é estabelecendo
um prazo de noventa dias a SEPOG que após documento en-
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caminhado pela Secretaria de Justiça, ele através da MENP é a
Mesa de Negociação Permanente, já apresente a deliberação
e aprovação para o início da academia dos socioeducadores
no Estado de Rondônia, pode ser? Nós vamos fazer esse docu-
mento e eu vou reunir as assinaturas tanto de quem preside a
MENP como da Secretaria de Planejamento, afinal o George
Braga que conduz as ações, antigamente era a Dona Helena, o
Secretário George Braga e aí a gente precisa que a senhora
encaminhe o documento do pedido de 150 para a SEPOG, para
a MENP com cópia para a Assembleia Legislativa para a gente
acompanhar e também diligenciar a respeito desses 150 e o
pedido do Antônio dos 80, não é isso? Mas com a academia
para os 150, contratação do 80 que aí obviamente conquista o
que a gente vai ter aqui. É essa a nossa intenção, o documento
é um só de que o pedido da academia para os 150 e posse
imediata para os 80 após a realização da academia. Todos de
acordo? Todos de acordo, Secretária de acordo? Por que ou
vou á SEPOG também colher assinatura do Secretário George,
que é importante, porque ele já foi a palavra conosco a gente
quer que isso caminhe e a gente está entendendo que a boa
vontade da Secretaria é muito grande, através dessa Audiên-
cia. Por isso que é importante o diálogo, e a gente muitas
vezes lamenta a falta de oportunidade de conversar com a
Secretaria, é importante e eu nem faço questão se dependes-
se só de mim enquanto a agente público detentor de mandato,
eu gostaria muito que a senhora viesse sempre aqui, eu nem
faço questão do Secretário vir aqui, eu queria muito que tives-
se bom senso, não é? Que o diálogo, quem tem boca vai a
Roma, a gente quer evoluir, a gente não quer achincalhar, a
gente não que tripudiar, desmerecer ninguém! A gente quer
avançar e resguardar direitos e garantias de quem mais
precisa.

A SRA. SIRLENE BASTOS – Só uma palavrinha ao Vice-Go-
vernador e também ao Secretário, lembrando que hoje Depu-
tado, tem o encontro dos Governadores, então o Vice-Gover-
nador também está com compromissos, e então assim acabou
casando justamente com essa agenda. Então às vezes o Go-
vernador fica num evento e o Vice-Governador vai outro even-
to. Então desculpar, o George Braga também está envolvido
num evento e o Secretário está em outra agenda. Só lembran-
do isso.

O SR. LÉO MORAES (Presidente) – Nós entendemos o Se-
cretário George, ele viria aqui, inclusive já tinha falado. Agora
o Secretário Marcos Rocha eu acho que não cabe essa justifi-
cativa Secretária, por que nós somos testemunha oculares de
tantos pedidos que nós já fizemos e não fomos atendidos. Mas
também não tem problema não, ninguém quer ser amigo dele
não, a gente quer que resolva o problema, esse é o nosso
grande pedido. E a gente vai fazer a recomendação legislativa,
nós vamos entrar agora num coffee break aqui já que até para
quebrar o protocolo e falar num linguajar popular, os colegas
ainda não tem salário então a gente vai pelo menos um coffee
break aqui para a gente dialogar, bater papo, conversar. E agra-
decer a presença da equipe técnica, do pessoal
Socioeducadores, principalmente a quem se deslocou lá de
longe, Ji-Paraná e tantos outros municípios, a gente acredita
muito, se não acreditasse não faria Audiência Pública. Aqui
não é conversa de comadre, não é a sofá da Hebe Camargo
que o pessoal que ia lá falava, não. A gente quer ser resoluto,
isso que a gente quer, afirmativo que as coisas aconteçam.

Parabéns ao Zito, ao Raul, toda a equipe, os guerreiros
que estão lá em cima, todas as vezes me procuram, show de

bola, podem continuar procurando. Guerra é guerra, salve os
guerreiros. E a gente está aqui à disposição, e agradecer enor-
memente a Secretária Sirlene pela forma como ela tratou a
Assembleia Legislativa e também pelas informações e o com-
promisso que ela fez aqui conosco. Vamos lá para o coffee
break pelo menos tomar um lanche que é importante.Um
abraço.

Está encerrada esta Audiência.

(Encerra-se esta Audiência às 17h46min).

10ª SESSÃO SOLENE PARA ENTREGA
DE VOTO DE LOUVOR AS ESCOLAS ESTADUAIS

21 DE ABRIL;BRASÍLIA; RISOLETA NEVES
E PROFESSOR JOÃO BENTO DA COSTA

Em 11 de Maio de 2017

Presidência do Sr.
AÉLCIO DA TV - Deputado

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

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Se-
nhoras e senhores bom dia. A Assembleia Legislativa do Esta-
do de Rondônia, atendendo a Requerimento do Excelentíssimo
Senhor Deputado Estadual Aélcio da TV, realiza Sessão Solene
para entrega do Voto de Louvor as Escolas Estaduais 21 de
Abril; Brasília; Risoleta Neves e Professor João Bento da
Costa.

Convidamos para compor à Mesa o Excelentíssimo se-
nhor Deputado Aélcio da TV e dentro de instante estará tam-
bém conosco, Excelentíssimo Senhor Deputado Ribamar Araú-
jo. Nós convidamos para compor à Mesa à senhora professora
Irani Oliveira Lima, Coordenadora Regional de Educação;
Excelentíssimo Senhor Vereador Luan da TV, Câmara Munici-
pal de Porto Velho; Excelentíssima Senhora Vereadora Cristiane
Lopes, Câmara Municipal de Porto Velho; senhora professora
Glaucia Soares Proença Fonseca, Diretora da Escola Risoleta
Neves; senhora professora Carla Suzete Barba Chaves, Dire-
tora da Escola 21 de Abril; senhora professora Clarina Carnei-
ro de Moraes, Diretora da Escola Brasília; senhor professor
Francisco Lopes, Diretor da Escola João Bento da Costa.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Boa tarde a todos.
Invocando a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta esta Sessão Solene para entrega de Voto de
Louvor as Escolas Estaduais 21 de Abril, Brasília, Risoleta Ne-
ves e Professor João Bento da Costa.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Convi-
damos a todos para de pé ouvirmos o Hino Céus de Rondônia.
Composição 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) – Quere-
mos convidar a compor a Mesa o Excelentíssimo senhor Depu-
tado Estadual Ribamar Araújo. Registramos e agradecemos a
presença da senhora Luciane Costa, esposa do Deputado Aélcio
da TV, mãe do Vereador Luan; senhora Kézia Lúcia de Souza,
cunhada do Deputado Aécio da TV; Professor Alberto Rocha
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Bernardo, Diretor da Escola Marcos Freire; senhores servido-
res da Escola João Bento da Costa e alunos; senhores servido-
res e alunos da Escola 21 de Abril, servidores e alunos da Es-
cola Risoleta Neves, senhores servidores e alunos da Escola
Brasília, senhora Professora Meirizan Filqueira Vaz, Vice-Dire-
tora da Escola Risoleta Neves, senhora Lady Fanne Salcedo,
Vice-Diretora da Escola João Bento, senhora Wilka Nascimen-
to, Coordenadora do Programa Saúde da Escola da SEDUC de
uma forma geral as senhoras os senhores professores, nós
vamos neste momento ouvir as considerações de Sua Excelên-
cia Deputado Aélcio da TV pela convocação desta Sessão Sole-
ne de homenagens e logo depois da primeira fala de Sua Exce-
lência Senhor Deputado, ele irá falar também ao final, nós va-
mos ter umas apresentações. Com a palavra Sua Excelência
Deputado Aélcio da TV.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Mais uma vez boa tar-
de a todos. Eu quero nesta tarde especial cumprimentar todos
os Diretores das nossas escolas, os quatros Diretores que es-
tão aqui à Mesa junto comigo, cumprimentar a Clarina, cum-
primentar a Gláucia, cumprimentar a Carla, cumprimentar o
Chiquinho, cumprimentar a nossa Coordenadora Irani, cumpri-
mentar os nossos Vereadores o Luan da TV e a Cristiane Lopes,
cumprimentar o meu amigo Deputado Ribamar Araújo, que está
aqui nos prestigiando, é muito bom ter Vossa Excelência aqui
conosco, Deputado Ribamar Araújo. Eu quero cumprimentar
todos os servidores que compõem essas quatro escolas que
estão aqui para serem homenageados, professores, todos que
compõem. E quero cumprimentar, um cumprimento muito es-
pecial hoje, nós nunca tivemos nas homenagens que fizemos
até hoje, já fizemos algumas tantos alunos iguais nós temos aí
hoje, então, um cumprimento especial a todos vocês. O nosso
plenário hoje está lindo, e eu quero agradecer a presença de
todos vocês, agradecer o empenho da SEDUC, agradecer o
empenho da nossa Coordenadora, ela me falou, falou: “hoje
vai estar lotado”. Ela me ligou para avisar, ela passou um
WhatsApp falando: “você vai ver, hoje”. E realmente hoje mui-
to especial. Cumprimentar os Vices-Diretores e pedir desculpa
porque a gente, como nós temos um espaço pequeno aqui na
Mesa, nós trouxemos os diretores representando todos vocês
aqui para a Mesa, mas, todos vocês serão homenageados e o
grande objetivo. Eu quero cumprimentar minha cunhada a Késia,
a nossa psicóloga que está aqui participando de um curso e
não deixou de estar presente aqui nesta cerimônia, nessa so-
lenidade, obrigado Késia, Késia, é de Ariquemes, mora em
Ariquemes, mas, é a minha única cunhada, só tem ela de cu-
nhada; a Luciane também só tem uma cunhada, nós somos
iguais, eu só tenho uma irmã. Então, obrigado Késia, por estar
aqui. Agradecer a Luciene, minha esposa que também está
aqui, agradecer a todos, obrigado, obrigado a todos os servi-
dores da Casa, a imprensa, todos os nossos companheiros que
compõem o nosso gabinete, faz parte da nossa equipe, todos
os convidados que aceitaram o convite para estarem aqui nes-
sa tarde, muito obrigado pela presença de todos vocês, obri-
gado mesmo de coração. Nos deixa muito alegre ver uma plateia
dessas aí, uma galeria lotada como está para prestigiar. E eu
acho que esse momento é sublime, é um momento único na
história, quando eu falo na história desta escola, parece que
eu estou falando do prédio, quando eu falo dessas escolas Pro-
fessor Chiquinho, quando eu falo da Escola João Bento da Cos-
ta, eu não estou falando apenas daqueles alunos que repre-
sentam hoje a escola, que é a maior Escola de Rondônia, mas,
não é só o que está lá, quando nós estamos falando em escola
nós estamos falando de todos que já passaram por lá. A Escola

João Bento da Costa, ela completa no próximo dia 26, 20 anos
e nesses 20 anos é uma escola nova, todos sabemos que é
uma escola nova, todos sabem que aquele prédio foi criado
para ser uma faculdade estadual e virou a Escola João Bento
da Costa que hoje é referência, é uma Escola hoje com ape-
nas 20 anos, mas, é referência no Estado de Rondônia. Você
ter uma escola referência, estava comentando isso hoje, você
ter uma escola referência que tem os 400 alunos, 500 alunos
é uma coisa. Você ter uma escola referência que tem 4.000
alunos é um negócio, olha, só quem tem noção de números
mesmo entende o que é isso, por que a Escola João Bento da
Costa, ela tem uma tradição apesar de ter apenas 20 anos, e
tem um dos melhores índices de ENEM, de aprovação e é motivo
de orgulho a gente estar homenageando essa escola tão jo-
vem, com apenas 20 anos, mas, com tanta história. Parabéns
Escola João Bento da Costa.

A Escola Risoleta Neves é uma escola que tem 30 anos,
também é uma escola nova, todas as escolas de Porto Velho,
a grande maioria das escolas de Porto Velho são escolas no-
vas. Mas é uma escola de 30 anos, quantas pessoas passa-
ram por lá? Eu lembro quando chega o aniversário da escola,
e, a Escola Risoleta Neves aniversariou no dia 23 de abril e
quando chega ao aniversário da escola, a gente posta lá na
nossa página social e a população, as pessoas comentam, e
eu fico feliz por que as pessoas comentam pelo passado, eles
comentam dizendo assim: “nesta escola eu estudei, hoje es-
tudam os meus filhos”. Que alegria vê uma homenagem para
a escola. Então parabéns a Escola Risoleta Neves por essa
história ali na região da Zona Leste, ali do Bairro Tancredo
Neves há 30 anos. Nós temos duas escolas que neste ano,
uma não foi esse ano, uma foi o ano passado, mas, a gente
vai homenagear hoje, depois eu vou explicar porque, vou dei-
xar por último. Mas nós temos a Escola 21 de Abril está aqui a
professora Carla, e a Escola 21 de Abril é uma escola de 40
anos, mas, a escola enorme também, uma escola grande,
uma escola com um número enorme de alunos, mas, tem
história, 40 anos, eu estou ruim, engasgando muito hoje, eu
acho que estou engasgando pela multidão, pela emoção, e
olha que eu sou comunicador. Mas, a Escola 21 de Abril é uma
escola com 40 anos, não é mais criança, ela já tem história,
história mesmo e quantas famílias passaram por ali. Quantas
pessoas que hoje são pais e mães de famílias que começa-
ram a sua história, que escreveram o início das suas histórias
ali no 21 de Abril. Parabéns 21 de Abril pelos seus 40 anos. 21
de Abril fez aniversário no último dia 25 de abril, ela é 21 de
Abril, mas, o aniversário é dia 25 de abril. E nós temos uma
escola que fez 40 anos o ano passado e ela deveria ter sido
homenageada o ano passado; nós já fizemos uma homena-
gem no ano passado, fizemos homenagem nesse início de
ano, homenageamos a Escola Tancredo Neves, homenagea-
mos a Escola Bela Vista no início desse ano. Mas a Escola
Brasília, ela não foi homenageada o ano passado por que a
Escola Brasília passou por uma dificuldade muito grande nos
últimos 5, 6 anos, que foi uma reforma que parece que não
acabava nunca! A reforma que todo mundo sonha, mas, que
passou a ser um drama na vida da Escola Brasília e essa esco-
la, ela sofreu, ela mudou de endereço, ela foi para a FATEC,
depois ela foi para a Lídia Johnson aqui no Costa e Silva e ela
circulou a cidade nesses últimos 5, 6 anos. Mas felizmente
neste ano e eu falei seria injusto a gente homenagear a Esco-
la Brasília, sem ela estar na sua casa, no seu lugar de origem,
não é verdade? Então nós deixamos para quando tivesse fun-
cionando normalmente viesse a homenagem. Então está sen-
do homenageada pelos 40 anos, mas, na verdade os 40 anos
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foi no dia 5 de agosto do ano passado, 2016. Então parabéns a
Escola Brasília que está escrevendo uma nova história, à pri-
meira escola de Porto Velho a ser integral modelo MEC, é uma
escola que já chegou, já voltou para a sua casa fazendo histó-
ria, os índices já mostram que a Escola Brasília já está lá em
cima, apenas iniciando. E a gente fica feliz por que todos os
alunos que passaram por lá, todas as pessoas que escreve-
ram as suas histórias lá, sonham a cada dia em ver a sua
escola melhor. Eu vejo esses comentários, as pessoas dizendo
quando eu coloco lá uma homenagem ou quando a gente está
falando sobre as emendas as pessoas falam: “nossa, que le-
gal. Quando eu estudei era tão difícil, quando eu estudei falta-
va isso, quando eu estudei faltava aquilo, mas olha que bom
que a escola está ficando melhor hoje, que bom que está fi-
cando melhor para os alunos de hoje”. E nós podemos falar a
Escola Brasília voltou depois de muito tempo, mas, está muito
melhor, está linda e vai ficar cada vez mais linda. Parabéns a
Escola Brasília pelos seus 40 anos, parabéns as nossas 04 Es-
colas que serão homenageadas nesta tarde. Eu pretendo e
vou continuar todo ano, nós vamos homenagear todas as es-
colas que completam décadas, 20, 30, 40, 50, 60, não impor-
ta; década fechada nós vamos está homenageando. E nesta
tarde, nesta tarde linda, nesta tarde inesquecível e marcante
para nossas vidas, nós vamos está homenageando essas 04
escolas: João Bento da Costa, Brasília, Risoleta Neves e 21 de
Abril. Parabéns, hoje é o dia de vocês.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então,
eu gostaria de informar também as senhoras e senhores que
esta Sessão Solene, como as demais audiências públicas e
tudo que acontece no plenário desta Casa, é transmitida ao
vivo pelo site da Assembleia, caso queiram informar a quem
está em casa: “olha, vamos acompanhar a Sessão Solene pro-
posta pelo Deputado Aélcio da TV”. O endereço é al.ro.leg.br,
clica lá na TV e acompanha esta Sessão Solene de homena-
gem. Nós combinamos aqui com S.Exª o Deputado Aélcio da
TV ele falaria, daria essa introdução em sua fala e o motivo de
abrir esta Sessão Solene de homenagens e nós vamos assistir
agora, Deputado, uma primeira música interpretação em Li-
bras, o ex-aluno é Cristof Kaleo, a música Teu Santo Nome,
ele é da Escola 21 de Abril. Muitas palmas para o Cristof Kaleo.
Por outro lado, logo depois nós vamos ter a segunda música
também interpretação em Libras, Aleluia. Nós vamos ter tam-
bém a professora Maria Helena que vai cantar, Rouxinol, todos
do 21 de Abril.

(Apresentação da música Teu Santo Nome.
 Interpretação em Libras)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns ao jovem
Cristof pela bela interpretação em Libras do hino Teu Santo
Nome, muito lindo, parabéns.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Eu gos-
taria de pedir as senhoras e aos senhores uma salva de pal-
mas para Maísa, que ela é da Escola Risoleta Neves, ela ia
tocar, mas, a corda quebrou, uma salva de palmas para a Maísa,
obrigado Maísa, ela ia apresentar aqui o violino, isso acontece.
A segunda música Aleluia, interpretação em Libras, alunos:
Flávio, Romário, Amaral, Luana, Tatiane, Camile, Ana Paula,
Tailen, Vitória, Brena, Glauciana e Caroline. Salva de palmas
para o grupo de alunos que irá interpretar Aleluia.

(Apresentação da música Aleluia.
 Interpretação em Libras)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns aos nossos
alunos da Escola 21 de Abril, os alunos Flávio, Romário, Amaral,
Luana, Tatiane, Camile, Ana Paula, Tailen, Vitória, Brena,
Glauciana e Caroline pela linda apresentação, parabéns.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) –
Excelentíssimo Sr. Deputado, os professores disseram que não
iam ficar só assistindo aos alunos não e trouxeram aqui a pro-
fessora Maria Helena para cantar Rouxinol, ela é do 21 de
Abril.

A SRA. MARIA HELENA – Boa tarde a todos. Saúdo a todos
os presentes e vou cantar agora uma música chamada Rouxi-
nol de autoria do Padre Zezinho, e escolhi essa música porque
ela retrata o momento de uma pessoa que gosta muito de
cantar, a sua paixão, a sua devoção é cantar e essa pessoa
gosta tanto do que faz que mesmo quando não tiver público,
plateia ela canta para o sol como o rouxinol, como o sabiá, e
porque eu escolhi essa música? Porque aqui hoje neste mo-
mento nós temos pessoas que também acreditam em ideais e
que muitas vezes não são aplaudidas, professores, diretores,
dirigentes, os nossos próprios Deputados que muitas vezes
não têm o aplauso, muitas vezes só tem a crítica e eu home-
nageio a todos vocês e eu também me insiro neste momento
em que muitas vezes nós temos que ir a lutas de ideais e que
ninguém acredita. Aqui na música é um cantor, mas, pode ser
qualquer pessoa de qualquer profissão que acredita naquilo
que faz e mesmo que ninguém esteja olhando faz com paixão.

(Execução da música Rouxinol)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns a Professora
Maria Helena, bela apresentação, linda música, parabéns, muito
bem escolhida, sensacional, muito linda, parabéns mesmo,
gostei muito, todos gostamos eu tenho certeza.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Depu-
tado, eu creio que V. Exª permite porque veio uma substituta
para a Maísa, do violino ela ia apresentar, não tem problema,
pode cantar. Daqui a pouco nós vamos ver uns slides da Escola
Brasília com fotos, são fotografias de como era e como está
hoje.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – É o antes e o depois.
Olha a nossa Escola Brasília como será transformada, fiquem
olhando, prestem atenção.

(Apresentação de slides da Escola Brasília)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Esta daí não é emenda
do Deputado, essa daí foi uma reforma geral, não é emenda
do Deputado.

Hoje ela está muito mais linda do que aí, essa daí ela
estava terminando a reforma, hoje ela está linda e ela é a
primeira escola de Porto Velho integral modelo MEC, que eu
até achei, até por ser só uma escola, talvez, por isso, a própria
Seduc não fez uma divulgação sobre esse modelo, porque
depois a procura ia ser tão grande, não ia ter como atender a
quantidade de alunos e de pais que gostariam de colocar seus
filhos para ter escola integral, o Ensino Integral. Eu sempre fui
apaixonado por Ensino Integral e a Escola Brasília é a primeira
de Ensino Integral modelo MEC aqui em Porto Velho.
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O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Bom,
muito bom, eu falei agora pouco o seguinte, ficou bonito com a
reforma feita pelo Estado e com a emenda do Deputado vai
ficar melhor ainda. Vamos antes das palavras aqui dos compo-
nentes da Mesa, Wesley Araujo, ele vai cantar: Raridade, de
autoria de Anderson Freire, ele é aluno do Risoleta Neves.

O SR. WESLEY ARAÚJO – Boa tarde a todos. Eu vou oferecer
essa música em homenagem a todos os Diretores e alunos.
Vou cantar agora.

(Apresentação de música)

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Linda apresentação,
parabéns, Wesley Araújo cantando a música Raridade, do
Anderson Freire, essa música é muito querida e muito conhe-
cida e muito linda, parabéns, parabéns mesmo. Eu quero só
fazer um parêntese antes de convidar as pessoas para fala-
rem. O Lenilson falou de emendas de escolas, não é esse o
objetivo da gente ficar comentando aqui nessa homenagem de
hoje à tarde, mas, das 04 escolas que estão aqui 03 recebe-
ram emendas este ano, emendas que coloquei nelas, a Escola
21 de Abril, onde está sendo construído um auditório, a Escola
João Bento da Costa que apesar de ser a maior escola de
Rondônia tem um refeitório pequeno e graças a essa emenda
nós estamos mais que dobrando e a Escola Risoleta Neves,
que recebeu recurso para a aquisição de centrais de ar. A Es-
cola Brasília até por estar terminando uma reforma, ela ainda
não recebeu emendas nossas, o ano que vem ou talvez até
esse ano a gente pretenda colocar uma pequena emenda lá,
para a questão de som, sonorização lá. Mas a Escola Brasília,
nós não colocamos emendas, eu fiquei sabendo que tem emen-
da de outro Deputado lá, daqui a pouco ele fala.

Eu quero convidar, porque como eu tenho nesse mo-
mento 15 emendas em execução nas escolas, são 14 obras e
01 dessas de equipamentos que é do Risoleta Neves, então
parece que a gente colocou em todas, mas, na verdade eu
gostaria muito de ter recurso para colocar em todas as esco-
las, mas, infelizmente a gente não consegue atender tudo de
uma vez, mas, a gente está dentro do possível atendendo as
escolas já que é a minha prioridade é educação, e colocar
emenda em educação, foram dois milhões e quinze mil, só
dessas 15 emendas, mas, nós temos outras emendas que fo-
ram colocadas e graças a Deus está em andamento. O que é
mais importante, eu gosto muito de deixar bem claro isso, nós
estamos transmitindo também na nossa página do Facebook,
lá a página do Aélcio da TV, aonde tem mais de 84 mil seguido-
res, e eu deixo isso bem claro nas nossas transmissões, já que
faço muitas transmissões nessa página, que quando a gente
coloca emenda nas escolas, quando a gente está atuando, não
é preocupado com a próxima, não é preocupado com voto, não
é preocupado com apoio de diretor, de professor, não é isso,
não é, não é! Falo sempre isso, nunca vou bater na porta de
um diretor pedindo apoio para nenhum, nunca vou fazer isso,
você sabe por que a gente faz isso? Por gratidão ao que já foi
feito a mim, pelo que já fizeram, por ter me colocado, qual-
quer tanto que eu fizer será pouco, qualquer tanto que eu fizer
não é mais do que minha obrigação. Eu posso espernear e
fazer o que fizer acho que ainda é pouco. Gente, vocês não
tem noção, eu nunca imaginei na minha vida que um dia a
população ia me escolher para ser Deputado! Eu não preciso
ganhar nunca mais, já serei feliz eternamente pelo o que já
me deram. Então eu faço isso mesmo retribuindo por gratidão
ao voto de confiança pelo que fizeram comigo, é a minha obri-

gação, só para deixar claro, que às vezes as pessoas acham
que a gente está indo lá para pedir apoio nas escolas, não
faço isso de jeito nenhum. Quero ajudar dentro do que eu
puder; na medida do possível as escolas, e agora a gente
também através do Luan e da Cristiane, nós também estamos
ajudando o município de Porto Velho e a gente fica feliz com
isso, graças a Deus. Quero convidar para fazer uso da palavra
os nossos professores, eles vão falar agora. Primeiro, eu que-
ro convidar a professora Glaucia Soares, representando como
diretora da Escola Risoleta Neves, para ela falar um pouquinho
ali na tribuna, por favor, professora Glaucia, faça uso da pala-
vra, a tribuna é sua.

A SRA. GLAÚCIA SOARES PROENÇA FONSECA – Eu quero
nessa oportunidade cumprimentar em nome do Excelentíssimo
senhor Deputado Aélcio da TV, cumprimentar o nobre Deputa-
do Ribamar Araújo e também em nome da nossa Coordena-
dora, professora Irani Oliveira, cumprimentar os Diretores aqui
presentes, cumprimentar também. Cumprimentar também os
nossos Vereadores que estão aqui presentes; a Vereadora
Cristiane Lopes e o Vereador Luan da TV; também cumpri-
mentar os funcionários das escolas que estão aqui e os alunos
presentes nesta solenidade. Quero dizer aqui que para nós da
Escola Risoleta Neves é uma honra estarmos sendo homena-
geados pela passagem do aniversário da nossa escola. Nós só
temos a agradecer o apoio recebido, principalmente do Depu-
tado Aélcio, que tem se mostrado um amigo, não só da Escola
Risoleta Neves, mas de todas as escolas de Porto Velho, por
que não dizer do Estado de Rondônia. Obrigada, Deputado
Aélcio. E também quero aproveitar a oportunidade e dizer que
a Escola Risoleta Neves encontra-se de portas abertas para
receber qualquer um dos senhores Deputados, Vereadores que
queiram nos ajudar, porque nós precisamos muito. Nós temos
uma clientela hoje de quase três mil alunos e nós ainda não
temos um auditório na escola. Só lembrando que é nosso pro-
jeto para 2018, a construção desse auditório, para que nos-
sos alunos possam aproveitar esse espaço na apresentação
de peças teatrais, e assim, a nossa comunidade em geral ter
um espaço a mais na Escola Risoleta Neves. A Escola Risoleta
Neves também agradece de coração mesmo, as 21 centrais
de ar que recebemos através da emenda parlamentar do De-
putado Aélcio, para que possamos utilizar essas centrais nas
salas de aula, porque nós sabemos que os dias são muito
quentes e nós temos uma clientela muito numerosa e a pro-
cura por vaga naquela escola é muito grande. E nós quere-
mos dizer que as centrais já foram compradas e nós só estamos
esperando a empresa entregar as centrais para que nós pos-
samos proceder às instalações nas salas de aula. Gostaria
também, neste ato, de agradecer a todos os funcionários e
servidores lotados na Escola Risoleta Neves, que trabalham
em prol de uma educação de qualidade. Que Deus continue
abençoando ricamente cada um de vocês, conforme cada um
tem feito por nossa escola. Porque nós sabemos que a tarefa
é árdua, então só Deus para recompensar aquilo cada um de
nós funcionários, de vocês funcionários que nos ajudam, que
ajudam os diretores das escolas aqui presentes, porque nós
diretores sozinhos não fazemos nada. Nós precisamos de cada
um dos nossos servidores, dos nossos professores, dos nos-
sos alunos para que juntos possamos fazer uma educação de
qualidade, para que juntos possamos ter um país melhor, para
que juntos possamos alcançar novos objetivos. Então, muito
obrigada aos funcionários, em especial da Escola Risoleta Ne-
ves, que estão aqui nesta tarde nos prestigiando também,
recebendo também esta homenagem pela passagem do nos-
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so aniversário. E mais uma vez, Deputado Aélcio, que Deus
continue lhe abençoando cada vez mais, para que através do
seu mandato muitas outras escolas possam ser contempladas
com as suas emendas; que Deus lhe dê muita saúde para o
senhor continuar fazendo aquilo que Ele colocar no seu cora-
ção. Muito obrigada, Deputado.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Eu quero fazer um
pequeno esclarecimento. Parabéns e obrigado pelas palavras,
professora Gláucia. Existem muitas escolas em Porto Velho que
a gente tem vontade de colocar emenda e é impossibilitado
pela burocracia, Irani. Nós tivemos um evento há poucos dias
lá na Escola Ulisses Guimarães, no Jardim Santana, onde esta-
vam presentes tanto a Professora Carla como o Professor
Chiquinho, e, eu cobrei isso que eu vou falar aqui, do Governa-
dor, no meu discurso. Eu tenho vontade de colocar emendas
em muito mais escolas e quando chega à escola a gente é
impedido por documentação da escola. A Escola Tancredo Neves
ganhou centrais de ar porque o documento da área não per-
tence à escola. Nós já queríamos construir um auditório lá,
neste ano, mas, infelizmente a Escola Tancredo Neves, o do-
cumento da área é em nome do ex-diretor.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Já foi resolvido? Já foi
resolvido, que bom! Graças a Deus!  Então, o que a gente tem
muita dificuldade, eu cobrei isso do Governador, é que a gente
consiga resolver a documentação das escolas, a documenta-
ção das áreas, porque quando não tem documento da área,
eu não posso colocar emenda, não posso construir na área. A
Escola Oswaldo Piana eu coloquei uma emenda para fazer um
auditório e na hora H, não podia porque a área pertence à
União. A Escola Bianco, de Ji-Paraná era para construir o refei-
tório, a escola é do Estado e a área é do município. Em Pimen-
ta Bueno, na Escola Bom Sucesso era para construir três salas
de aula, não pode construir porque a escola é do Estado, mas,
a área é do município acontece muito isso, em vários lugares e
a gente, às vezes, fica impossibilitado. Eu tinha várias emen-
das mais para colocar e a gente está tendo que migrar; tirar
de um lugar para colocar no outro. Eu tinha emenda este ano
para o Oswaldo Piana, eu tinha emenda para o Araújo Lima e
não estou podendo colocar por falta de documentação. E a
gente implora que o governo, a Secretaria de Educação, os
envolvidos consigam resolver essa situação de documentação
para que a gente possa ficar desimpedido de colocar emenda
para a construção. O que eu mais quero é construir, construir
salas de aula, construir auditório, construir refeitório, cons-
truir essas coisas que são extremamente necessárias nas es-
colas. Então, só para justificar porque lá não recebeu esse
ano. Está bom, está ótimo, se já transferiu o documento já
está no nome, se a área já está no nome do Estado vai ser
uma enorme alegria colocar para construir o auditório porque
lá pertinho da Escola Daniel Neri, o auditório já está quase
concluído e 03 salas de aula já está colocado no Orçamento
desse ano na Escola Daniel Neri que é bem pertinho da sua.

Agora, eu queria convidar para fazer uso da palavra a
nossa querida professora Clarina Carneiro de Moraes, Direto-
ra da Escola Brasília, por favor, Clarina, faz uso da palavra.

A SRA. CLARINA CARNEIRO DE MORAES – Boa tarde! Boa
tarde a todos. Cumprimento à Mesa em nome do Deputado
Aélcio; cumprimento os demais Deputados e Vereadores pre-
sentes; cumprimento a Professora Irani, nossa Coordenadora
Regional de Educação, e em nome dela cumprimento todos os
professores presentes nesse Auditório. Cumprimento a minha

colega de trabalho Carla, Diretora da Escola e em nome dela
eu cumprimento os demais funcionários de todas as Escolas
aqui presentes. E em nome da nossa colega Gláucia, cumpri-
mento todos os alunos presentes aqui nesse Auditório. Eu não
sei se eu começo falar do antes ou do agora. Foi a minha
primeira escola que eu comecei trabalhar aqui em Porto Velho
no ano de 1996.  Sou do concurso de 1997. Então, quando
cheguei a Porto Velho, quando fui trabalhar como Professora
Emergencial me apontaram a Escola Brasília, na época era o
Diretor Luizinho que estava à frente daquela gestão. E por ali
fiquei um período, nunca tive a pretensão, agora uso as pala-
vras do Deputado Aélcio, de chegar a Gestão de uma Escola,
mas, ao longo da jornada de trabalho saí da escola por algu-
mas razões, para quem não sabe, eu tenho uma filha surda,
hoje está com 31 anos, mas, até então eu não conseguia acei-
tar a necessidade especial da minha filha. Foi quando eu fui
fazer uma Especialização em Educação Especial e fui convida-
da por algumas colegas que estão para trabalhar no CENE, fui
trabalhar com alunos surdos e depois vim para o 21 de Abril,
também fui funcionária do 21 de Abril por quase dois anos e
depois desse período fui convidada a Gestão da Escola Brasília,
a vice-direção da Escola Brasília. Em 2009 eu assumi junta-
mente com o saudoso colega Sílvio que hoje não se encontra
mais entre nós, Professor Sílvio, de Matemática, e passaram
algumas outras pessoas comigo na gestão e foi quando veio a
Gestão Democrática. Me candidatei, fui eleita na primeira, na
segunda e falei: “bom, agora eu acho que termina a minha
carreira de Gestão”. Mas, aí surgiu, eu creio que hoje, particu-
larmente falando, o modelo Escola da Escolha, é o modelo que
ele veio para fazer a diferença, a diferença em muitos jovens
que hoje nós sabemos que estão precisando e aí eu aceitei
mais uma vez o desafio onde passei por um processo seletivo
e lá estou como Gestora como os demais Professores também
que lá estão. Hoje a Escola Brasília, ela não tem mais o seu
quadro que tinha o ano passado, justamente por essa razão
de uma mudança de modelo de escola. Mas, eu não costumo
chamar ex-colegas, continuam sendo colegas, ex-funcionários
do Brasília e que serão eternos funcionários pela história de
vida que lá construíram. E hoje nós temos, fazemos parte de
mais uma equipe que chegou à escola muito bem-vinda, que
está lá buscando desempenhar um trabalho com qualidade;
apesar, das dificuldades com muitos esforços, mas, eu acredi-
to que nós estamos no caminho certo. Mas, eu gostaria aqui
de apresentar pessoas que como foi dito aqui pela colega
Gláucia, a escola ela não se faz só com gestor, ela não se faz
somente com as pessoas, funcionários que lá estão, ela preci-
sa de parceiros e parceiros que acreditam primeiramente na
educação, porque quando você acredita no jovem, acredita
que é possível mudar, o nosso País, ele pode ser diferente
quando esse jovem, for depositado confiança nele. E o modelo
da escolha ele veio justamente trazendo um diferencial: é jo-
vem protagonista. Ele estará construindo a sua história, se
descobrindo. Então o jovem que hoje está na Escola Brasília,
ele tem nós, enquanto, pessoas que lá estamos trabalhando
juntos; temos uma grande responsabilidade de levar esse jo-
vem ao final do seu 3º ano do Ensino Médio, tornar-se um
jovem: autônomo, solidário e competente. E que nós sabemos
que não é fácil porque nós dependemos da família, depende-
mos de parceiros, como nós temos hoje Deputados que tam-
bém acreditaram na Escola Brasília, e, acreditam ainda, estão
depositando a sua confiança. Eu quero aqui também fazer um
agradecimento especial ao nosso Deputado Ribamar Araújo,
foi um dos primeiros Deputados que nós procuramos e que
abriu as portas, em nenhum momento disse não. Temos tam-
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bém outro Deputado que eu não posso deixar de ressaltar o
nome, o Deputado Léo Moraes, que também é um parceiro da
escola, nós temos duas emendas na escola hoje, o trabalho
que está sendo feito na quadra Poliesportiva, que são duas
emendas desses dois Deputados. E não se preocupe Deputado
Aélcio, já temos um projeto para entregar às suas mãos solici-
tando uma emenda para 2017 agora, pode ficar tranquilo aí. E
assim, mas eu digo a vocês que também essas emendas, elas
só foram possíveis acontecer, porque como eu disse: a gestão
não se faz de um gestor, ela se faz de uma grande equipe. E eu
quero aqui ressaltar o nome de uma pessoa, que já fiz muitas
vezes, e, eu repito sempre, professora Vanda, eu gostaria que
a senhora levantasse aí por gentileza, Professora, que a se-
nhora tem sido um referencial, uma salva de palmas a profes-
sora Vanda, por gentileza.

Tem sido um diferencial, um divisor de água; tenho cres-
cido muito com a professora Vanda e ela não mede esforços
para poder buscar o melhor, não para ela, mas, para comuni-
dade estudantil. Entre várias pessoas, nós temos aqui, eu te-
nho aqui também presente, está na plateia, o ex-secretário da
Escola Brasília, que eu acredito que ele foi quase um fundador
da Escola Brasília, Professor Belmiro, por gentileza, eu gosta-
ria que o senhor levantasse, aí e saudasse o professor Belmiro,
foi o Secretário da Escola Brasília; aquele rapaz que está tam-
bém fotografando passou também pela Secretaria, como Se-
cretário da Escola Brasília. Nós temos pessoas pioneiras, te-
mos pessoas aqui que praticamente, quase, não posso dizer
que fundou a escola porque são jovens ainda, mas, tem uma
história dentro daquela escola e hoje eu estou à frente da ges-
tão, mas, eu não posso aqui negar que durante esses 40 anos,
muitos gestores por lá passaram e construíram a sua escola,
independente de condições, de situação a história, ela foi sen-
do construída e ficou o legado. A Escola Brasília, o prédio, ele
morreu, não existe mais, foi sepultado. Mas, a história de vida
das pessoas que por lá passaram, ela existirá para sempre.
Hoje temos um novo prédio, com um novo modelo e é uma
grande responsabilidade para toda equipe que lá está; zelar
por aquele patrimônio, fazer com que, não digo daqui a 40
anos, mas, que pelo menos daqui uma década nós tenhamos
esse prédio melhor do que ele está hoje. E eu gostaria tam-
bém de colocar; a Escola Brasília hoje, como o Deputado res-
saltou, ela é a primeira, por enquanto, em Porto Velho com
esse novo modelo de tempo integral. Hoje, ela atende uma
clientela de 420 alunos, onde ele entra na escola a 7:30 e sair
as 17 horas, ele tem pela escola 03 refeições; o café da manhã
que é servido às 09:00 horas, o almoço às 12:00 horas e as
15:00 horas é o lanche da tarde. Mais para fazer tudo isso,
como eu disse, dependemos de parceiros. Eu quero aqui pedir
também para plateia, que por gentileza, a Dona Neiva, que é
mãe de uma aluna que está lá atrás; por favor, Dona Neiva,
essa mãe, ela tem sido, ela tem sido um exemplo de pessoa
dentro da escola, ela dispõe do seu tempo praticamente a
amanhã toda para todos os dias estar na escola, na cozinha,
fazendo a merenda, cozinhando, servindo para os alunos, não
porque ela tem uma filha na escola, mas, porque ela percebe a
necessidade e o carinho que ela tem. Muito obrigada Dona
Neiva pelo seu trabalho prestado na escola. Mas, eu também
tenho aqui uma jovem, eu gostaria que ela ficasse em pé, a
Daiane, por gentileza Daiane. Daiane é uma jovem, uma jovem
que está cursando o 5º período de Farmácia, ela é filha de uma
merendeira, Dona Márcia, que chegou recentemente conosco
e tem chegado, fazendo uma grande diferença; está lá com a
mãe todos os dias e agora ela se tornou voluntária para cola-
borar com a saúde na escola dos estudantes, como ela já está

na área, então ela já vai começar a executar um trabalho
dentro da escola em parceria com as faculdades, trazendo
uma grande melhoria na saúde. Muito obrigada Daiane pelo
seu empenho que você tem dedicado a escola. Porque a ne-
cessidade de alguém nessa área? Nossos alunos, como nós
também, nós estamos vindo de uma rotina diferenciada e que
hoje a escola como esse novo modelo; o aluno, ele está acos-
tumado ir para escola no horário único, muitas das vezes, ir
embora antes do horário, muitas das vezes por falta de pro-
fessor, ou seja, ele não cumpre uma jornada diária como teria
que cumprir. E hoje o aluno, ele tem, é obrigatório ele ficar na
escola, dentro deste horário, ele tem 7h30min de aula, dentro
de sala de aula e ele fica 09h30min dentro da escola. Então,
esse modelo de escola, ele trabalha numa diversidade muito
grande onde exige do aluno dedicação e tudo isso contribui
para que ele possa sentir, tem aluno com dor de cabeça que-
rendo ir para casa. Então, hoje, nós já conseguimos trabalhar
isso com mais tranquilidade. O próprio modelo de escola, ele
diz que nós temos três anos, o primeiro ano, é chamado ano
da sobrevivência, se nós conseguirmos sobreviver ao primei-
ro ano, o ano seguinte é um ano já de construção, e o terceiro
ano nem precisa dizer, é o terceiro ano da vitória, Então, nós
acreditamos que nós iremos sim passar por esse processo de
sobrevivência. Então, se eu fosse usar aqui a tribuna para
falar da Escola Brasília, para falar desse novo modelo, eu te-
ria sim um bom tempo. Mas, eu quero aqui primeiramente
agradecer a Deus pela oportunidade que Ele tem colocado
sobre mim e que Ele possa continuar colocando pessoas como
já tem colocado, e acreditando na educação para fazer a dife-
rença. Hoje, eu tenho uma pessoa também que é muito par-
ceira que está comigo a Professora Izis Cubia, que é a minha
Vice-Diretora, que nós trabalhamos juntas de parcerias pen-
sando realmente, buscando o melhor para os nossos alunos,
nossos jovens protagonistas que estão ali, são jovens que hoje,
eles ficam mais dentro da escola do que nas suas próprias
casas. Então, hoje a Escola Brasília, se ela já era uma família,
hoje ela se tornou uma família de verdade. Então, eu quero
aqui agradecer pela oportunidade, muito obrigada e a escola
está de portas abertas aguardando não só parceiro, mas, para
visitar, para conhecer os nossos diretores que aqui estão; mi-
nha ex-vizinha era da Casa de Davi, hoje está em outra esco-
la, gostaria que vocês fossem a Escola Brasília conhecer esse
novo modelo, conhecer as novas instalações que a escola hoje
apresenta, ganhou todo o mobiliário da SEDUC. Então, a Es-
cola Brasília hoje, ela está de parabéns não só pelo prédio,
mas, por toda a comunidade que lá está, então, o presente
primeiro é de Deus e agora é fazer a diferença para que o
sucesso venha. Muito obrigada.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado pelas pala-
vras Professora Clarina Carneiro de Moraes. Eu quero convi-
dar também para fazer uso da palavra, nós já temos aqui
umas pessoas para falar depois, mas, depois que terminar a
fala da Mesa, aí a gente chama os que quiserem. Eu vou con-
vidar agora a Professora Carla Suzete, que é Diretora da Es-
cola 21 de Abril para fazer uso da palavra.

A SRA. CARLA SUZETE BARBA CHAVES – Boa tarde, quero
cumprimentar a Mesa, Deputado Aélcio, muito obrigada pela
oportunidade, Deputado Ribamar, nosso boa tarde, aos Vere-
adores presentes, nossa querida Irani, nossos colegas de tra-
balho e meu boa tarde especial a toda comunidade escolar 21
de Abril, nossos professores, nossos alunos que são nossos
tesouros, os pais, ex-alunos aqui presentes e todos que estão
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fazendo parte desse momento tão especial. Deputado Aélcio,
muito nos honra esse momento, nós podemos perceber que
na história da educação, o senhor como tem demonstrado amor
a educação e nós só construímos um País diferente valorizan-
do a educação, e isso o senhor tem feito muito bem. Então,
em nome de toda comunidade 21 de Abril, nós queremos lhe
agradecer hoje por essa oportunidade de trazer hoje um
pouquinho da nossa escola para que todos que estão aqui pre-
sentes possam saber quem é 21 de Abril, quem é a Escola
Brasília, Escola Risoleta, Escola do Chiquinho, Escola João Bento,
e é isso escola do Chiquinho, olha o Chiquinho já tem escola.
Gostou não é Chiquinho? Então, é isso gente, então, nós
estamos assim felizes com esse momento. Eu quero aprovei-
tar Deputado, se o senhor me permitir convidar os alunos do
multisseriado que prepararam com muito carinho uma apre-
sentação, eles que estudam a noite e não podiam deixar de
trazer a música Trem Bala, uma música que está tão em voga
na mídia, e eles estão aí, eles são da noite, há muito tempo
eles não estudavam e agora eles estão estudando lá na Escola
21 de Abril à noite, deixaram os trabalhos para também fazer
parte dessas homenagens. Então, com a senhora professora
Hildete, está ok aí a música? Trem Bala é a do vídeo. Isso, isso
mesmo, eles ensaiaram, Deputado, já estão ensaiando, esta-
vam ansiosos e muito obrigada pela presença de vocês.

(Apresentação de vídeo)

A SRA. CARLA SUZETE BARBA CHAVES – Muito bem, muito
obrigada meus alunos queridos da noite da Escola 21 de Abril,
muito obrigada pela presença de vocês. E escola é isso, Depu-
tado, como diz Paulo Freire, que tem aquele poema que diz:
“Escola é um lugar onde se faz amigos, não se trata só de
prédio, salas, quadros, programas, horários, conceito. Escola
é, sobretudo, gente. Gente que trabalha, que estuda, que se
alegra, que conhece, que se estima”. E isso aqui é a nossa
escola, muito obrigada por tudo que o senhor tem feito. Obri-
gada pelo auditório está quase, quase. A comunidade agrade-
ce, não é isso professoras? Aquela turminha ali de vermelho
tudo é lá do 21 de Abril, os azulzinhos ali também muito obri-
gada e a comunidade lhe agradece muito. Muito obrigada a
todos.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Muito obrigado a pro-
fessora e Diretora Carla, é sempre muito carinhosa, a única
vez que eu visitei a escola fiquei até emocionado por que foi
uma recepção na escola assim que fiquei até assustado. Muito
obrigado, muito obrigado mesmo a Escola 21 de Abril é um
exemplo para a nossa cidade assim como várias outras. Eu
costumo dizer que essas homenagens que nós fazemos as
escolas, e ontem ouvi um comentário que me deixou um pou-
co assim aborrecido ao ouvir o comentário, mas, depois eu
não levo muito em consideração também, mas, estava uma
postagem lá na minha página dizendo que hoje estaríamos
homenageando as escolas que estão aqui, e a pessoa colocou
assim: “Só homenagens!”. Como se estivesse criticando em
estar homenageando. Eu nunca dei um Voto de Louvor ou um
título de cidadão ou nenhuma homenagem a pessoas aqui dentro
da Assembleia, nunca fiz isso lá na Câmara Municipal, mas,
escola eu vou fazer sempre. Quando eu estou homenageando
a escola, eu não homenageando o diretor, eu não estou home-
nageando o aluno, eu não estou homenageando a professora,
eu não estou homenageando a pessoa. Mas, eu estou home-
nageando a comunidade com todos esses entes; diretores,
professores, todo o corpo docente, todos, alunos que passa-

ram por ela, a história da comunidade. A escola faz parte da
história de uma comunidade, estamos homenageando uma
escola, nós estamos homenageando a comunidade, a socie-
dade como um todo. Eu não se os outros sentem pela educa-
ção o que eu sinto, mas, eu sou daqueles que busco no satélite
a foto da minha escolinha, igual eu fiz a poucos dias, a minha
escolinha, onde eu andava, atravessava o rio, andava 6 km
para estudar lá no Córrego da Travessia lá no Espírito Santo,
lá no município de Nova Venécia, eu morava em outro municí-
pio do outro lado do rio, município de Mucurici, atravessava
aquele rio na canoa, saia às 5:00 horas da manhã atravessava
o rio, andava 6 km para estudar na minha escolinha que a aula
começava às 7:00 horas, escolinha rural, onde lá na foto do
satélite está lá até hoje o prediozinho da escola, comunidade,
não era vila, era comunidade onde tinha uma escola, uma igreja
e um campo de futebol, com lá colônia de italianos um campo
de bocha, uma venda igual chama lá que chama de bolicho e
uma casa, eu sou apaixonado por ela, sou apaixonado por
aquela escolinha, aquela história, pela minha professora
Soninha, pela Professora Ângela e pela Professora Olga que
era muito brava e me batia muito, mas, eu amo todos eles, é
sério, naquela época professora tinha uma vara de bambu na
escola para bater na gente, apanhei muito, mas, eu amo a
Olga. Tive oportunidade, depois já adulto, trabalhar junto o
irmão dela que mudou para a cidade que eu mudei também,
era o município que eu estou falando, meu amigo Sebastião
Betéria, irmão da Olga, o marido da Olga era dono do cartório
depois de Nova Venécia, ela era muito braba, eu dei muito
trabalho para ela, mas, eu sempre fui apaixonado por educa-
ção. Meus pais me tiraram, estudei, olha, eu vou falar como
era na época, vocês não se assustem não, não se preocupem
que eu não vou falar nada do que é hoje a linguagem, mas,
em 1970 com 08 anos, não, em 1971 eu tinha 08 anos ia com-
pletar 09, morava no sítio, era distante, não era simples para
estudar, ia sozinho, não tinha como uma criança de 06 anos ir
e nem podia e nem podia, em 1971 deixa eu ver, não, em 1970
eu com 07 anos mesmo, ia completar 08, eu fiz o 1º ano atra-
sado, era o nome, não era alfabetização ou pré ou coisa pare-
cida, então em 1970 eu fiz o 1º ano atrasado lá na escolinha,
Escola Singular Córrego da Travessia, em 1971 eu fiz o 1º ano
adiantado, em 1972 eu fiz o 2º ano adiantado, não, eu fiz o 2º
ano, aí não é mais adiantado e atrasado, em 1973 eu fiz o 3º
ano, em 1974 a minha escolinha fechou, sério eu choro, eu
olho a foto no satélite eu choro olhando a foto, porque a minha
escolinha fechou quando eu terminei o 3º ano, a escolinha
fechou aí eu tive que mudar para uma vila a 18 km para não
parar de estudar, meus pais eram analfabetos, mas, nunca
permitiram que eu faltasse um dia de aula. Quem mora no
sítio o maior sonho dele é participar, Deputado Ribamar Araú-
jo, o senhor sabe disso, Deputado, o maior sonho dele é me-
xer com boi, é correr atrás de boi e era isso quando eu era
criança, meu maior sonho era poder passar o dia da campa-
nha de vacinação sem ir para a escola, meus pais nunca me
deixaram faltar para assistir a campanha de vacinação que
não tinha tronco naquela época, laçava o gado e derrubava
para vacinar, eles nunca deixaram. Terminava a aula às 11:00
horas eu vinha correndo neste dia, era o único dia que eu fazia
em menos de 45 minutos a viagem de volta, todos os dias
eram duas horas, mas, no dia da campanha de vacinação eu
fazia em 45 minutos, atravessava o rio nadando para não es-
perar a canoa vir buscar, para ir para a campanha de vacina-
ção, mas, meus pais não abriam mão, tinha que estudar. Em
1974 mudei para uma vila chamada Itamira, fui estudar lá mi-
nha escolinha, eu tenho também foto dela que eu tiro do saté-
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lite de tanto que eu quero vê-la,  tanto que eu sou apaixonado
pela escola, eu estudei lá a 5ª, 6ª, 7ª e 8ª séries, em 79 mudei
para a cidade maior para estudar o Ensino Médio, trabalhava
durante o dia e estudava a noite, quando eu fazia essa escola
dessa vila fui para lá com 11 anos, morava na casa dos outros,
trabalhava em troca da comida para continuar estudando, mudei
para a cidade comecei a trabalhar com 11 anos em 74, traba-
lhava em troca da comida para estudar na 4ª série, 4ª, 5ª,
com 14 anos eu fui morar dentro de uma mercearia, morar, eu
morava, tomava conta da mercearia com 14 anos para poder
estudar, não parei. Fiz Ensino Médio a partir de 79, trabalhan-
do durante o dia e estudando durante a noite, naquela época
não dava para fazer faculdade, faculdade ficou num sonho,
faculdade ficou num sonho. Eu tinha um professor que traba-
lhava no Banco do Brasil, o Jorginho, era professor meu de
Contabilidade, professor de Matemática, ele dizia: “esse cara
vai ser um grande economista, esse cara é um gênio em mate-
mática”. Ele passava uma regra de 3 composta eu respondia,
na hora que ele terminava de copiar, ele ficava louco, naquela
época não tinha calculadora, não tinha máquina, não tinha nada,
ele ficava maluco comigo. Quando eu trabalhava na venda, no
boteco e que somava tudo, você aprende somar, você aprende
multiplicar, você aprende tudo na prática, e ele falou assim:
“você vai ser um grande economista”. Com 47 anos eu entrei
na UNIR e fiz meu curso de Economia, sou economista forma-
do pela a Universidade Federal de Rondônia, fiz depois de ve-
lho, mas, realizei o meu sonho, sou apaixonado por educação,
educação é a única coisa que quebra ciclo de pobreza e ponto
final, sem educação não se quebra ciclo de pobreza, isso acon-
teceu em todos os países desenvolvidos do mundo, a Austrália,
Coréia do Sul, Japão, em todo lugar do mundo, sem educação
o país vai ser sempre sem desenvolvimento. Educação está
literalmente ligada a desenvolvimento, só seremos desenvolvi-
dos através da educação. Obrigado, eu queria falar isso, me
desculpe à emoção, mas, eu não posso deixar nunca de citar
essas coisas. Há poucos dias eu fiz um comentário na foto,
uma pessoa lá na comunidade; fiz um comentário que coloquei
a foto, aí uma pessoa, filha do dono da venda lá, Neuza, ela fez
um comentário que ela achou na minha página, ela fez um
comentário, sobre: “poxa, Aélcio, você é Deputado em Rondônia,
que legal, sua história começou aqui na escolinha”. Eu falei:
“eu sempre conto a história da minha escolinha que fechou em
1974, e daquele dia em diante eu falei assim: seu eu tiver
oportunidade na minha vida, eu vou abrir escola e nunca fe-
char escola”.

Quero convidar o professor Chiquinho, o meu grande
Diretor lá da escola João Bento da Costa para fazer uso da
palavra.

O SR. FRANCISCO LOPES - Boa tarde! Excelentíssimo Senhor
Deputado Aélcio da TV, em seu nome cumprimento toda a Mesa,
um grande abraço a nossa Professora Irani, nossa amigona,
nossa chefe da equipe, a pessoa que mais nos ajuda do que a
gente a ajuda, muito obrigado Professora Irani. Quero agrade-
cer também a minha Vice-Diretora Lady que é meu braço direi-
to, esquerdo, é uma pessoa que a gente contar o tempo todo,
Lady, muito obrigado. Serei breve, vocês já estão um pouco
cansados, não vou demorar muito. É com grande honra que
recebemos nesta data uma homenagem do trabalho de mais
de 20 anos, de uma grande equipe de profissionais compro-

metidos com a educação e o futuro do nosso país. A Escola
Estadual João Bento da Costa é hoje tida como exemplo de
que o esforço e o empenho de pessoas dispostas a fazer a
diferença, são capazes sim de realizar grandes mudanças em
nossa sociedade. Cotidianamente são muitas dificuldades que
encontramos, mas, a vontade de contribuir com o sonho e
com o destino de milhares de jovens é muito maior e assim
permanecemos firmes na luta. Agradecemos ao nosso Gover-
nador Confúcio Moura, se a gente pegar como era a escola
antes, a gente sabe que tem muita coisa para arrumar ainda,
mas a escola como era antes e como é hoje, depois da gestão
Confúcio Moura, graças a Deus mudou para melhor. Claro que
ainda tem que melhorar, mais ainda, mas, melhorou bastan-
te. Nosso Secretário Valdo Alves, Professora Irani novamente,
contribuíram com o trabalho realizado na nossa escola. Sabe-
mos que precisamos de mais, assim, conclamo a todos os
Deputados aqui presentes, Deputado Ribamar e os demais aqui
da Assembleia, para conhecerem in loco nossa escola, conhe-
cerem nossos projetos, nossos professores, nosso corpo téc-
nico e principalmente os anseios dos nossos estudantes, mui-
tos deles aqui hoje presentes. Anualmente são centenas de
alunos que deixam as cadeiras de nossa escola e ingressam
imediatamente no nível superior das universidades de todo
país. São médicos, advogados, engenheiros, professores, fi-
sioterapeutas, nutricionistas, farmacêuticos, entre muitas ou-
tras profissões. A Escola João Bento está colocando, todo ano,
em torno de 450 alunos nas universidades. E para que esse
trabalho permaneça, precisamos do apoio de todos vocês, afi-
nal, manter um ambiente de quase quatro mil alunos não é
tarefa fácil. Por fim, agradeço novamente ao Deputado Aélcio
por possibilitar esse momento solene de homenagem a nossa
escola e por possibilitar também aos nossos alunos terem a
oportunidade de conhecer a Casa onde nascem e são discuti-
das as leis do Estado. Eu tenho certeza que muitos alunos
estão vindo aqui pela primeira vez. E agradecer novamente
pela emenda da escola, do nosso refeitório está sendo ampli-
ado. Neste momento também, eu queria citar algumas pesso-
as que estão no João Bento desde quando a escola começou.
Então, tem uma pessoa que muito ajudou nossa escola e re-
centemente ela se aposentou, é o Professor Aluízio Guedes.
Queria que se levantasse, Professor Aluízio; vou pedir uma
salva de palmas. O seu Aluízio foi nosso Supervisor por muito
tempo e se aposentou, mas, hoje continua ligado à cultura, no
nosso Estado aí. Muito obrigado, seu Aluízio. Temos aqui tam-
bém, queria que levantasse junto, dois professores que estão
desde o começo, quando a Escola foi fundada, Professor Luís
Márcio e a professora Bárbara Adelaide. Então, obrigado a
todos vocês que fazem o que o João Bento seja o que é hoje.
Eu sempre falo isso, quando me perguntam, em entrevistas,
qual é o sucesso da escola, é o trabalho de todos. É o trabalho
do nosso servente, que é muito trabalho, por sinal, não é?
Quatro de manhã, para limpar uma escola, só de manhã, em
torno de 1.400 alunos; os nossos inspetores; nossas cozinhei-
ras; os professores, então, todos fazem o que o João Bento é
hoje. Eu também jamais gosto de falar assim só de um grupo:
“nossa escola vai bem só por causa só do projeto”. Não, a
escola vai bem por um trabalho realizado por todos. Então eu
só tenho a agradecer a Deus e a todas as pessoas que têm
contribuído para que o João Bento seja o que é hoje. Então,
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muito obrigado a Deus e a todos vocês. E finalizar com uma
frase bem simples: “gente simples, fazendo coisas pequenas
em lugares pouco importantes, conseguem mudanças extra-
ordinárias”.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Parabéns, Professor
Chiquinho. Obrigado pelas palavras. A comunidade, a cidade
de Porto Velho e até as cidades vizinhas, que nós temos alunos
lá do João Bento que vêm de Itapuã, que vieram da redondeza
para estudar na Escola João Bento da Costa. Todos reconhe-
cem a dimensão do que é a Escola João Bento da Costa para o
Estado de Rondônia, o que representa essa escola para o Es-
tado de Rondônia. É realmente uma escola referência hoje no
Estado de Rondônia. Parabéns aos alunos que podem fazer
parte dessa história da Escola João Bento da Costa. Conheço
muitos que gostariam e que têm vontade de estarem lá, mes-
mo sendo a maior escola de Rondônia, não consegue ter todo
mundo que gostaria de estar lá. Parabéns.

Eu quero convidar, em nome da Câmara Municipal, nós
estamos aqui com o Luan e a Cristiane, o tempo está bem
avançado também e o Luan também não gosta de falar tanto,
ele não é igual ao pai dele, igual à mãe dele. Então, eu gosta-
ria de convidar a nossa Vereadora, representando a Câmara
de Vereadores, onde eu passei antes de chegar aqui, para que
fizesse uso da palavra, Vereadora Cristiane Lopes.

A SRA. CRISTIANE LOPES – Boa tarde a todos. Dizer que a
gente costuma falar, Deputado e Lu, mas meus colegas da
imprensa sabem que na TV é o cinegrafista e eu, então, quan-
do a gente chega assim, a gente treme também, todo mundo
treme.

Boa tarde a todos. Eu quero cumprimentar a Mesa em
nome do nobre Deputado Estadual Aélcio da TV, pessoa que
eu muito admiro. Acredito que todo Estado de Rondônia já
sabe disso, não é Deputado? Aonde eu vou, eu falo da admira-
ção que eu tenho pelo senhor. Em nome do Deputado, cumpri-
mento o Deputado Ribamar Araújo, também meu nobre cole-
ga Vereador Luan. Em nome da professora Irani Oliveira, eu
cumprimento todos os professores, todos os diretores das es-
colas presentes e em nome do professor Francisco, eu cum-
primento todos os alunos aqui presentes. E por que em nome
do professor Francisco? Porque eu fui aluna da Escola João
Bento da Costa. Então, para mim é uma honra e eu fico muito
feliz em fazer parte dessas homenagens do Deputado, eu es-
tava comentando com ele que a cada homenagem é uma emo-
ção diferente. Nenhuma é igual; todas; a gente tem revela-
ções, a gente tem artistas, talentos que nós temos e todos
esses talentos, tudo isso a gente vai encontrar realmente nas
escolas. E o que é comum na política? Sempre alguém vir de
um segmento. Nós temos o Deputado Anderson do Singeperon
que representa o Sindicato dos Agentes Penitenciários, e as-
sim sucessivamente, nós temos representantes de todas as
classes. E o Deputado Aélcio da TV está sendo conhecido como
Deputado da Educação, mas, aí a pergunta vem: o senhor é
professor? Por que o Deputado da Educação? E eu, agorinha,
avaliando, pensando sobre isso, eu quero dizer ao senhor, De-
putado, que o senhor é Deputado da educação porque o se-
nhor muito nos ensina. O senhor não sabe, mas, o senhor é
um verdadeiro professor. O senhor nos ensina com seu exem-
plo. Cada minuto, cada segundo que eu passo conversando

com o senhor, eu aprendo mais e eu quero aprender muito
mais. Eu lhe agradeço por isso. O pouco que a gente passa ali,
gente, minutos que eu converso com ele, eu vou absorvendo.
Então, eu descobri agora a pouco que a sua essência, real-
mente, é a educação, o senhor nos ensina, com o seu gesto,
com a sua humildade, com o seu trabalho, com o seu caráter
e eu fico muito feliz em fazer parte da sua história política
porque eu já falei aqui uma vez Lu, falei para o Deputado,
mas, ela não sabe se o Deputado é o meu pai na política, a Lu
é minha mãe. Então, eu tenho muita honra de dizer que sou
filha do Deputado Aélcio na política e me orgulho muito do
trabalho que ele faz. Parabéns a todas as escolas homenage-
adas, parabéns a todos os professores, todo o Corpo Docente,
parabéns mesmo, vocês merecem muito mais e hoje eu en-
contro diretores em outros eventos das escolas, porque em
todos os eventos eu vou junto com o Deputado, não é? Home-
nagem às escolas eu estou lá junto com ele e o Luan também
e eu vejo os Diretores assim, andando de cabeça erguida.
Sabe, a gente vê uma autoestima nas escolas depois do Depu-
tado Aélcio da TV, não querendo desmerecer os outros Depu-
tados é claro, que eu sei que fazem e fizeram também, mas,
depois do Deputado Aélcio da TV não querendo desmerecer
os outros Deputados é claro, que eu sei que fazem e fizeram
também, mas, depois do Deputado Aélcio, a gente vê algo
diferente, um movimento diferente no Estado de Rondônia em
prol da nossa educação. Parabéns a todos! Parabéns Deputa-
do, obrigada por me fazer estar presente aqui hoje que eu
também devo ao senhor. Muito obrigada.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigada Vereadora
Cristiane Lopes. Para quem não sabe, ela fala que é filha mi-
nha na política, porque a Cris era minha Assessora. O povo
fala que eu sou louco, todo mundo fala: “Aélcio, você não tem
muito juízo não”. É porque eu não penso assim, em política
pessoal, e coisa pessoal e aí eu quando convidei a Cris para
trabalhar comigo, para escrever as minhas matérias no meu
gabinete, eu disse para ela que só aceitava, que tinha duas
imposições: uma era para ela topar fazer as matérias, mas,
era com uma condição, se ela topasse ser Vereadora. Ela olhou
para mim: “mas, eu Vereadora?”. Eu falei: “Sim. Você vai ga-
nhar, você vai ser Vereadora, você vai ser eleita Vereadora”.
Ela falou assim: “eu topo na seguinte condição. O senhor sobe
no palanque, o senhor vai pedir voto para mim?”. Eu falei: “eu
não vou votar em você, eu não vou pedir voto para você”.
“Como assim então? O senhor me chama para candidata a
Vereadora e não vai votar?”. Eu falei: “Não. Porque o Luan vai
ser candidato também, eu vou votar nele”. Mas, vocês dois vão
ganhar, você e o Luan e tem mais dois candidatos dentro do
meu gabinete. Então as pessoas acham que eu sou meio ma-
luco, como é que você coloca 04 pessoas do mesmo gabinete
para ser candidato? E nós fizemos isso, porque a gente pensa
na melhoria da qualidade, a gente pensa na melhoria desse
universo político e quando a gente encontra pessoa de caráter
a gente tem que incentivá-la a vir para o meio político. Como
diz o Martin Luther King: “o pior não é o barulho dos maus, a
pior coisa é o silêncio dos bons”. Então os bons precisam se
manifestar, os bons precisam aparecer, os que têm caráter,
decência, honestidade, princípio, princípio, precisa mudar de
opinião e entrar nesse negócio. Parabéns Cris.
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Agora eu quero convidar para fazer uso da palavra a
nossa Coordenadora, a Professora Irani.

A SRA. IRANI OLIVEIRA LIMA – Boa tarde a todos! Eu vou
ser bem rápida nas minhas palavras, porque como o Deputado
disse o horário já está um pouquinho avançado, mas, eu quero
cumprimentar aqui a nossa Mesa em nome do nosso Deputado
Aélcio da TV; quero cumprimentar também o nosso Deputado
Ribamar Araújo e todos os Diretores aqui presentes. Quero
cumprimentar toda essa plateia que está aqui de Professores,
servidores das Escolas, nossas merendeiras, pessoal da lim-
peza, pais, alunos, quero cumprimentá-los em nome da Pro-
fessora Joelza, minha amiga de longa data e mulher de muitas
lutas na Educação também junto comigo de um bom tempinho
atrás, então em nome dela eu cumprimento a todos vocês.
Para mim é sempre uma alegria estar aqui, já estive aqui por
mais de duas vezes participando desses momentos de home-
nagens às escolas que completam aniversário. Hoje, um dia
muito especial; especial mesmo, porque hoje 04 Escolas da
nossa rede estão aqui recebendo homenagens: Escola Brasília,
na pessoa da Professora Clarina; Escola 21 de Abril com a
Diretora Carla; a Escola Risoleta Neves, com a Diretora Gláucia
e a Escola João Bento da Costa com o Diretor Chiquinho. Eu
reconheço essa dedicação que o Deputado Aélcio da TV tem
demonstrado as nossas escolas, primeira iniciativa dele de
buscar alunos nas nossas escolas para fazer “dia de transfor-
mação”; foi à primeira chegada dele na escola se deu com
essas ações de buscar meninas que completavam 15 anos e
promover um dia de transformação para essas meninas isso
foi maravilhoso já algum tempo. Depois vieram as Emendas
Parlamentares, as construções que tem acontecido desde o
ano passado com ampliações de salas de aulas, refeitórios,
auditórios e também agora de homenagear as escolas que
completam décadas de aniversário.  E eu quero agradecer ao
senhor em nome das escolas, em nome da Secretaria de Edu-
cação; trago aqui o abraço do nosso Secretário Valter que está
em reunião do CONSED, fora do Estado, o Secretário Márcio
também com a agendada bastante cheia hoje, em função até
da ausência do Secretário e eles pediram também que eu re-
presentasse a SEDUC e trouxesse um abraço em nome da nos-
sa Secretaria. Eu protocolo aqui os meus agradecimentos ao
senhor mais uma vez pela sua dedicação as escolas de Porto
Velho e quero parabenizar as nossas 04 escolas que estão com-
pletando aniversário, mesmo sendo escolas estaduais, elas são
bem diferentes entre si e cada uma delas tem uma filosofia de
trabalho, a Escola 21 de Abril trabalha com o ensino regular,
trabalha com a educação de jovens e adultos, também com a
educação especial, tem um trabalho muito diferenciado e a
Carla junto com a sua equipe tem feito um grande trabalho,
além de trabalho de educação formal, o trabalho também soci-
al. A professora Clarina, assume esse ano, assumiu esse ano a
1ª Escola de Tempo Integral, a Escola da Escolha, numa parce-
ria, numa adesão ao MEC, são 10 escolas no Estado; em Porto
Velho, foi escolhida a Escola Brasília. A Clarina passou por uma
seleção rigorosa, concorrendo com outros candidatos e ela foi
à escolhida pelo exemplo de gestão que ela demonstrou. A
Escola Risoleta Neves, escola lá da zona leste, uma escola muito
grande, escola difícil, clientela muito grande, a Gláucia tem
feito um trabalho de resgate na Escola Risoleta Neves, está

fazendo excelente trabalho ali e sei que ela vai dá conta de
colocar aquela escola também como referência. O Professor
Chiquinho, diretor da Escola João Bento, todos nós conhece-
mos, é a maior escola do Estado em tamanho de prédio, em
números de alunos e em aprovados no ENEM e em vestibula-
res. A Escola João Bento, esse ano ela colocou quase 500
alunos na universidade, foram 400 e um tanto, eu estive na
escola ontem, ainda verifiquei esses dados. A cada chamada
que a universidade faz, segunda chamada, terceira chamada,
aluno do João Bento vai sendo classificado. Então, eu parabe-
nizo a todos vocês, a todas as 04 escolas, agradeço muitíssi-
mo o trabalho que os senhores tem feito, a rotina da escola é
uma rotina pesada, todos que estão aqui são da escola. Mas,
aqueles que não são da escola, a nossa rotina é muito pesa-
da, os problemas são muitos, os conflitos são muitos; mas, a
dedicação, o trabalho de vocês, de todos os servidores em
parceira, as equipes tem feito a diferença. Muito obrigada,
parabéns a todos vocês e que essas escolas completem mui-
tos anos de vida servindo a comunidade e que o trabalho de
vocês, como diz a palavra de Deus: não seja feito para agra-
dar homens, mas, primeiramente para agradar a Deus.  E
assim todos vocês serão bem sucedidos, que Deus abençoe a
cada um de vocês nesta tarde maravilhosa e nos outros dias
que virão. Muito obrigada por este momento, Deputado. Muito
obrigada.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Obrigado Professora
Irani pelas palavras. Eu queria que o Deputado Ribamar falas-
se pelo menos um pouquinho, ele está querendo sair, tem
compromisso. Mas, eu queria convidar o meu nobre compa-
nheiro, Deputado Ribamar Araújo, que usasse a tribuna, pelo
menos saudar as nossas escolas homenageadas.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Boa tarde a todos, eu queria
cumprimentar o nobre colega, meu amigo Deputado Aélcio da
TV, nesse momento autor dessa homenagem, Presidente dos
trabalhos desta Sessão Solene. Cumprimentar a Professora
Irani, parabenizar também pelo trabalho que vem desenvol-
vendo; cumprimentar a Vereadora Cristiane Lopes, é um pra-
zer ter você aqui Cristiane; da mesma forma cumprimentar o
amigo Vereador Luan da TV; cumprimentar a professora
Gláucia Soares, Diretora da Escola Risoleta Neves; cumpri-
mentar a professora Carla Suzete, Diretora do 21 de Abril;
cumprimentar a professora Clarina, minha dileta amiga lá da
Escola Brasília e estender os cumprimentos a minha querida
amiga, professora Vanda, que está ali na galeria, é uma outra
grande guerreira que tem na Escola Brasília, através de vocês
duas é claro, mais o corpo de professores, o corpo docente,
vocês têm feito um trabalho excelente naquela escola e por
fim, cumprimentar aqui o Professor Chiquinho, Diretor da Es-
cola João Bento, e, em breve se Deus quiser nós estaremos
atendendo seu convite professor, indo fazer uma visitar lá in
loco na Escola João Bento; cumprimentar os familiares do nosso
amigo, Deputado Aélcio, aqui presente a sua esposa, a sua
cunhada; cumprimentar a todos vocês que estão aqui presen-
te, convidados, os funcionários da Casa, a imprensa, agrade-
cer aqui ao Cerimonial pela organização e parabenizar Aélcio,
meu amigo pela sensibilidade que você tem com a educação e
pela belíssima homenagem que você está prestando aqui hoje
na Assembleia Legislativa a essas 04 escolas; mas, que a ho-
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menagem é estendida a toda educação, todas escolas. Mas,
lhe parabenizo acima de tudo pelo valor é que Vossa Excelên-
cia dá a educação. Eu aqui na Assembleia carrego várias ban-
deiras, mas, entre elas, a bandeira da educação também e
reconheço aqui reforçando a fala de alguns que me antecede-
ram, que só podemos fazer transformação num país, só pode-
mos trilhar o caminho do desenvolvimento de um país, se esse
país investir realmente na educação; está comprovado em to-
dos os países que saíram das grandes dificuldades entre eles
a Coréia do Sul, que era um país muito pequeno lá da Ásia, e
não representava nada para o mundo em termos de economia
e hoje é um dos países com Índice de Desenvolvimento Huma-
no dos mais altos que a gente pode ter notícia do mundo,
então, isso é um grande exemplo para ser seguido aqui por
nós do Brasil. Infelizmente todos nós sabemos que a educação
de um modo geral, ela é muito maltratada no nosso país, e ela
é maltratada meus amigos, desculpe aí o puxão de orelha,
porque a gente tem elegido sempre políticos que não têm com-
promisso com nada e muito menos com a educação, e en-
quanto nós continuarmos elegendo bandidos, mandando ban-
didos para as Câmaras Municipais, para as Assembleias
Legislativas e para o Congresso Nacional, nós vamos continuar
nessa desgraça sofrendo o que nós estamos sofrendo no nos-
so país, um país tão rico, mas, que poderia ser muito mais
rico, se a gente não elegesse tanto bandido para nos repre-
sentar nas Câmaras, nas Assembleias e no Congresso Nacio-
nal. E aí alguém pode questionar: “Mas esse político agora
falando disso, ele está no meio da bandidagem”. Estou no meio
da bandidagem, senhores, mas, eu nunca aceitei essa
bandidagem, eu sou um dos políticos que eu tenho cinco man-
datos conquistados, dois de vereador, lá na nossa Câmara
Municipal de Porto Velho, e estou no terceiro mandato de De-
putado, mas, desafio a qualquer um que encontre algum ato
de corrupção da minha parte que comprometa a minha digni-
dade, não posso querer ser usado, de querer ser perfeito,
mas, tenho certeza que nunca uma atitude minha como políti-
co; ou como homem, prejudicou o meu país, prejudicou o povo
do meu país, então, eu posso andar de cabeça erguida, nós
podemos andar de cabeça erguida. E aí Cristiane, Luan, vendo
esse exemplo de você terminou de relatar, é do seu padrinho
político ou seu pai político como você quer assim chamar, vocês
têm uma responsabilidade de continuar trilhando esse cami-
nho que o Deputado Aélcio, tem trilhado, aliás, como profes-
sor e como pai, ele é excelente para vocês se espelharem
nele. Quero encerrar as minhas palavras, mais uma vez agra-
decendo a todos vocês, parabenizando ao Deputado Aélcio e
todas essas escolas aqui representadas pelos seus diretores e
pelos alunos que aqui se fazem presentes, bem como a todos
os convidados, muito obrigado, um abraço a todos.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Estamos atrasados
não é, Lenilson? Obrigado Deputado Ribamar Araújo, pelas
palavras, obrigado pelo carinho, o Deputado Ribamar, sempre
foi uma referência na ética da política, sempre foi um homem
respeitado e muito me honra a sua presença Deputado aqui
nesta cerimônia, nesta solenidade em que nós estamos home-
nageando as escolas, essas quatro escolas. Todas as escolas
que fazem aniversário no ano de décadas, elas estão receben-
do homenagem, nessa oportunidade as quatro, já tivemos há

poucos dias duas, ainda teremos no segundo semestre mais
duas e assim sucessivamente, e é sempre muito bem-vindo e
é sempre muito bom ter a sua presença aqui nessas homena-
gens, muito obrigado.

O SR. LENILSON GUEDES (Mestre de Cerimônias) – Então,
encerradas as falas, Deputado. Nós convidamos aqui a frente
Sua Excelência Senhor Deputado Aélcio da TV e sua Excelên-
cia também o Deputado Ribamar, caso queira também partici-
par da entrega dos certificados de Voto de Louvor.

Nós vamos convidar uma escola, tiram fotografia, rece-
bem e ficam aqui ao lado do Deputado, tira fotografia da esco-
la em geral, aí depois a gente pede para voltar aos seus luga-
res e aí chama os componentes de outra escola.

Convidamos a Escola Brasília, Voto de Louvor a Escola
Estadual de Ensino Fundamental e Médio Brasília. A Diretora
Clarina Carneiro de Moraes, ela recebe este Voto de Louvor
pela escola, e ela recebe também o certificado dela, particular.
Então, como eu estava falando agora pouco, recebe o certifi-
cado, fica aqui ao lado até o último da escola, caso esteja
presente e nós não entregamos aqui neste momento, nós en-
viaremos para a escola.

- Izis Cubia Mendes Leandro da Silva.
- Catarina de Lima Alves.
- Dária de Souza Carvalho.
- Edileide Marques Lima Coelho.
- Edneia Maia Damasceno.
- Jacson Farias de Souza.
- Janine Possmoser.
- Maria de Fátima Alves Santos.
- Maria José Braga dos Santos.
- Maria Vírginia de Oliveira.
- Renata Lucia Vergotti Pego.
- Sheila Ferreira da Silva.
- Valdelino Nonato Breves.
- Valéria Santos Sacramento.
- Vanda Martins Borges.
- Vera Lúcia Freitas Frazão.

Então esses foram da Escola Brasília, caso esteja nós
não o chamamos nós vamos entregar para a diretora passar
para vocês lá na escola.

Daqui a pouquinho nós vamos também conceder da Es-
cola 21 de Abril.

Convido agora a Diretora da Escola 21 de Abril Carla
Suzete Barba Chaves, recebe o seu Voto de Louvor e também
da Escola 21 de Abril, já os dois.

- Ivine Dias Ribeiro. (Vice-Diretora).
- Deniziane Saraiva Reis.
- Elisângela Sales de Lima.
- Fernanda Cristina Vieira.
- Francisca Edilânia Teixeira Dias.
- Francisca Ildete Pinheiro da Silva.
- Geralda Maria de Araújo.
- Joelza dos Santos Silva.
- Juliana dos Santos Bezerra.
- Leila Pinto Tavares.
- Maria de Fátima Lopes da Encarnação.
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- Marina Brabo Lopes.
- Mário Rodrigues de Carvalho.
- Neuza Silva.
- Olívia Batista.
- Rosilene Costa Nascimento.
- Sebastiana da Silva Ramos.
- Valdirene Soares do Nascimento.
- Vera Lúcia Souza da Silva.

Agora uma fotografia geral, por gentileza.
Luan, Cristiane, cuidado como isso aí. Ok! Vamos lá?

Olhando lá para o Gilmar. Muito obrigado. Retornem aos seus
lugares permanecendo os deputados. Covidamos agora aos
integrantes da Escola Professor João Bento da Costa, convida-
mos o Diretor Francisco Rodrigues Lopes, que recebe o certifi-
cado de Louvor pela Escola e o seu particular, por favor, vamos
lá Deputado.

- Lady Fanne Salcedo Ribeiro. (Vice-Diretora).
- Antônia Pereira de Araújo.
- João Bento, Antônia.
- Bárbara Adelaide Parada Eguez.
- Kézia Marazona Leandro Santos.
- Khrisna Nadjnara de Lima Gomes.
- Luiz Márcio Gomes Sousa.
- Maria Ronilce Cordeiro Afonso.
- Solange Carvalho do Nascimento.

Agora uma fotografia geral; por favor, vamos fazer aquela
composição, vamos lá Cristiane, Luan. Lembrando que dentro
de instantes, teremos também um coquetel para vocês. Agora
retornem aos seus lugares, muito obrigado, ficando os Depu-
tados para que possamos também fazer a entrega dos Votos
de Louvor.

- Glaucia Soares Proença Fonseca. (Diretora)
- Meirizan Figueira Vaz. (Vice-Diretora)
- Alecsandra Lima de Souza.
- Arino José de Souza.
- Elaide Rosa da Silva.
- Jucilene Martins Bicalho dos Santos.
- Madjla Ferreira de Souza Dias.
- Mônica de Souza Neres Matias.
- Ruivo Francisco Pereira da Silva.
- Wilson Barbosa.

Parabéns a todos. Podem retornar aos seus lugares,
senhores Deputados, senhores Vereadores, Vereadora e Vere-
ador, podem retornar aos seus lugares. Nós já vamos dá
sequência ao encerramento desta Sessão Solene de Homena-
gem. Parabéns.

O SR. AÉLCIO DA TV (Presidente) – Mais uma vez eu quero
agradecer a todos, todos os alunos, professores, técnicos, toda
estrutura das escolas homenageadas nesta tarde, muito obri-
gado. A partir de agora nós teremos um coquetel aqui do lado
para todos os convidados.

Invocando a proteção de Deus, em nome do povo
rondoniense declaro encerrada esta Sessão Solene de Home-
nagem às Escolas. Muito obrigado e tenham todos uma boa
noite. Até a próxima.

(Encerra-se esta Sessão Solene
às 17 horas e 40 minutos)

ADVOCACIA GERAL

Extrato Contrato 10/AG/ALE/2017
Processo Administrativo nº  05705/217-18 ALE/RO

Contratante: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDONIA – ALE/RO
Contratada:    LONDON ARQUIVOS E SISTEMAS LTDA

DO OBJETO:2.1 O presente contrato tem como objeto Regis-
tro de preços para eventual aquisição de material permanen-
te na linha de mobiliários – Arquivos deslizantes, incluindo
entrega, montagem e instalação, visando atender as necessi-
dades da instalação da nova sede da Assembleia Legislativa
do Estado de Rondônia, a pedido da Secretaria Especial de
Engenharia e Arquitetura, através da adesão à da Ata de Re-
gistro de Preços nº 107/2016, conforme descrição e quantita-
tivo abaixo:

2.2. São partes integrantes do presente contrato, indepen-
dente de sua transcrição, a proposta da CONTRATADA, o
Edital do Pregão Eletrônico nº 211/2014, acompanhado de
seus anexos, e os demais elementos constantes do Processo
Administrativo nº 01.1108.00008-00/2014 da SUPEL-RO.

DO PRAZO:  3.3 O prazo para entrega e instalação dos arqui-
vos deslizantes será em setembro de 2017, podendo essa data
ser alterada à critério da CONTRATANTE, desde que concedi-
do prazo de 45 (quarenta e cinco) dias, contados a partir do
recebimento da Nota de Empenho.

DO VALOR: 7.1 O valor do presente Contrato é de R$
624.699,45 (seiscentos e vinte e quatro mil, seiscentos e no-
venta e nove reais e quarenta e cinco centavos) de acordo
com os valores especificados no termo de adesão à ata de
registro de preços nº107/2016.

DOS RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS: 7.2 As despesas decor-
rentes do presente Contrato correrão por conta dos recursos
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consignados a Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia,
no corrente exercício, por conta da seguinte programação: Pro-
grama de Trabalho 01.122.2013.1204.0000 –, elemento de
despesa 44.90.52, Fonte de Recurso: 0100000000 – Empenho
2017NE00632 no valor R$ 624.699,45 (seiscentos e vinte e
quatro mil, seiscentos e noventa e nove reais e quarenta e
cinco centavos)
7.3 As despesas deste exercício deverão ser empenhadas no
orçamento para 2017 e as despesas relativas ao próximo exer-
cício, quando da abertura do futuro orçamento, em valores
relativos aos gastos projetados para os meses subsequentes.

E, para firmeza e validade do que foi pactuado, é lavra-
do o presente Contrato em 02 (duas) vias de igual teor e for-
ma, o qual depois de lido e achado conforme, é assinado pelos
contratantes e registrado à fl. 10 do Livro de Registros de Con-
tratos do ano de 2017 da Advocacia Geral da ALE/R

Porto Velho/ RO, 12 de maio de 2017.

Contratante:

Deputado Maurão de Carvalho
Presidente

Maria Marilu do Rosário de B. Silveira
Secretário-Geral  Adjunta

Contratada:

Jander Machado Azevedo
Procurador da Empresa

London Arquivos e Sistemas Ltda

Visto:
      Celso Ceccatto
Advogado-Geral – ALE/RO

DEPARTAMENTO LEGISLATIVO

movimentação de servidores que auxiliam e prestam assistência
técnica à Mesa Diretora e às Comissões Parlamentares; dos
serviços de segurança, cerimonial e  serviços gerais, como
também de toda logística e infraestrutura necessária para
realização da referida Sessão Itinerante,

R E S O L V E

Art. 1º. Cancelar a realização da Sessão Ordinária e das
Reuniões de Comissões do dia 23 de maio de 2017, em face
da Sessão Itinerante Extraordinária que acontecerá no Município
de Ji-Paraná, no dia 26 de maio do corrente ano.

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

Gabinete da Presidência, 17 de maio de 2017.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente-ALE/RO

ATO Nº 019/2017-P/ALE

Cancela a realização da Sessão
Ordinária e das Reuniões de
Comissões do dia 23 de maio de 2017.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE  RONDÔNIA, no uso de suas atribuições regimentais, e

Considerando a aprovação da Resolução nº 362/2017,
que transfere a Sede do Poder Legislativo Estadual para o
Município de Ji-Paraná onde será realizada, no dia 26 de maio
do corrente ano, Sessão Itinerante Extraordinária; e

Considerando a necessidade de deslocamento dos
Deputados e suas assessorias de gabinetes; da grande

SUP. DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº1141/2017-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 Lei Complementar nº 730 de 30 de setembro
de 2013, resolve,

A L T E R A R

A Função em Comissão da servidora MARIA OTELINA NO-
GUEIRA BRAGA FAVACHO, cadastro nº. 100003351, Cargo
de Assistente Técnico Legislativo, pertencente ao Quadro de
Pessoal Efetivo desta Casa Legislativa, para Chefe de Gabine-
te - DGS-1, e relotar no Gabinete do Deputado Edson Martins,
a partir de 02 de maio de 2017.

Porto Velho, 04 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral

ATO N°1198/2017-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 Chefe da Divisão de Estudos, Pes-
quisas e Informações Legislativas, Código DGS-3, a servidora
SÊNIA MARIA DOS SANTOS FEITOSA, matrícula



17 DE MAIO DE  2017Nº 79 1286Pág.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

nº100000414, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, a partir de 26 de abril de 2017.

Porto Velho, 09 de maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
  Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 256/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Wokshop qual
a Importância do meu Trabalho para a Sociedade, no municí-
pio de Espigão D’Oeste - RO, conforme Processo nº. 0007048/
2017-21.

Matricula: 100000711
Nome: Marivete Fontinele de Melo
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 257/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, a
servidora relacionada, que irá ministrar curso de Administra-
ção de Finanças Pessoais, no município de Theobroma - RO,
conforme Processo nº. 0007020/2017-90.

Matricula: 100019572
Nome: Iarlei de Jesus Ribeiro
Cargo: Aux. Administrativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 258/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos ter-

mos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013 e,
o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Técnicas em
Secretariado com ênfase no Serviço Publico, no município de
Cacoal - RO, conforme Processo nº. 0007053/2017-27.

Matricula: 100003442
Nome: Fernando Ereira Renda
Cargo: Técnico Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 259/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória, no
município de Ji-Paraná - RO, conforme Processo nº. 0007057/
2017-31

Matricula: 100010455
Nome: Francisco Tavares de Melo
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 260/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Elaboração
de Termo de Referencia e Projeto Básico, nos municípios de
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Ji-Paraná e Alvorada D’Oeste - RO, conforme Processo nº.
0007025/2017-96.

Matricula: 200162534
Nome: Fredson Barroso Freire
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 261/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Libra Básico-
Modulo II, no município de Machadinho D’Oeste - RO, confor-
me Processo nº. 0007027/2017-98.

Matricula: 100010108
Nome: Marcus Antonio L. do Nascimento
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 262/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Oratória, no
município de Corumbiara - RO, conforme Processo nº. 0007028/
2017-99.

Matricula: 100007056
Nome: Renne André Valente Lobo
Cargo: Assist. Tec. Legislativo
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 263/2017-SRH/D/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTA-
DO DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos

termos do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013
e, o que disciplina a Resolução n° 327, de 9 de março de 2016.

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Consultoria de
Bens e Serviços Privados e Públicos, no município de Vale do
Anari - RO, conforme Processo nº. 0007023/2017-94.

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

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 264/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Conceder 06 (seis) diárias no período de 21 a 26/05/2017, ao
servidor relacionado, que irá ministrar curso de Libras Básico-
Modulo II, no município de Machadinho D’Oeste - RO, confor-
me Processo nº. 0007029/2017-00.

Matricula: 200161695
Nome: Danilo Ramos da Rocha
Cargo: Assessor Técnico
Lotação: Esc.Legislativo

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral

ATO Nº 265/2017-SRH/D/P/ALE

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

R E S O L V E

Tornar sem efeito o ATO Nº 250/2017-SRH/D/P/ALE, de 12/
05/2017, publicado no DO-e-ALE/RO, nº78, pag. 1234, de
1.05.2017, que concedeu diárias ao Deputado Estadual Leo-
nardo Barreto de Moraes, conforme Processo nº0007032/2017-
04.

Porto Velho - RO, 16 de Maio de 2017.

Maurão de Carvalho        Arildo Lopes da Silva
Presidente                      Secretário Geral
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