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MESA DIRETORA

HERMÍNIO COELHO – Presidente em exercício

MAURÃO DE CARVALHO - 2º Vice-Presidente

NOTA: O Presidente e os Secretários da Mesa Diretora
foram afastados de suas funções por determinação
judicial.

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretário Legislativo - Adair Marsola
Divisão de Publicações e Anais - Siméia Santana

O DIÁRIO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA FOI CRIADO PELA RESOLUÇÃO Nº 05/83, ÓRGÃO
OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.
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Rua Major Amarante, 390    Arigolândia
CEP 78.900-901   Porto Velho-RO

SUMÁRIO

SECRETARIA GERAL .......................................... 427

SECRETARIA LEGISLATIVA ................................ 428

SECRETARIA GERAL

TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 00144/2012
REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2012

OBJETO: Registro de preços para eventual aquisição de
pneus, para atender a frota de veículos da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia, conforme quantitativos,
especificações e condições discriminadas no Termo de
Referencia – Anexo 01 do Edital.

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso IV, do Decreto
nº 3.555/00, que aprova o Regulamento para a modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, HOMOLOGO o resultado da presente
licitação em favor da empresa: W. M. FALCÃO JUNIOR-
ME– CNPJ Nº.: 13.874.165/0001-34, nos itens: 01 com
valor registrado de R$ 165,00 (Cento e sessenta e cinco reais);
item 02 com valor registrado de R$ 489,00 (Quatrocentos e
oitenta e nove reais); item 03 com valor registrado de R$
640,00 (Seiscentos e quarenta reais); item 04 com valor
registrado de R$ 100,00 (Cem reais); item 05 com valor
registrado de R$ 70,00 (Setenta reais); item 06 com valor
registrado de R$ 240,00 (Duzentos e quarenta reais); item
07 com valor registrado de R$ 100,00 (Cem reais) e item 08
com valor registrado de R$ 70,00 (Setenta reais), por estar
em conformidade com as normas legais, em obediência à Lei
Federal nº. 10.520/02, Resolução ALE 152/07, Decreto nº
3.555/00 e Lei nº. 8.666/93.

Porto Velho/RO, 04 de maio de 2012.

DIEGO PASQUIM TOLOTTI
Secretário Geral- ALE/RO
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TERMO DE HOMOLOGAÇÃO

PROCESSO Nº 00127/2012

REF. PREGÃO PRESENCIAL Nº 002/2012

OBJETO: Contratação de empresa especializada para
prestação de serviços de lavagens nos veículos pertencentes
à frota oficial da ALE/RO, em atendimento as necessidades
da Divisão de Transporte deste Poder Legislativo/RO, nos
termos, condições e quantidades especificadas no Termo de
Referência – Anexo 01 do Edital.

Em atendimento ao disposto no art. 7º, inciso IV, do Decreto
nº 3.555/00, que aprova o Regulamento para a modalidade
de licitação denominada pregão, para aquisição de bens e
serviços comuns, HOMOLOGO o resultado da presente
licitação em favor da empresa: L.R. DOS SANTOS
CONFECÇÕES – CNPJ Nº.: 09.347.889/0001-52 no valor
total de R$ 50.580,00 (Cinquenta mil quinhentos e oitenta
reais); por estar em conformidade com as normas legais, em
obediência à Lei Federal nº. 10.520/02, Resolução ALE 152/
07, Decreto nº 3.555/00 e Lei nº. 8.666/93.

Porto Velho/RO, 04 de maio de 2012.

DIEGO PASQUIM TOLOTTI
Secretário Geral- ALE/RO

SECRETARIA LEGISLATIVA

ASSESSORIA DA MESA

ATA DA 13ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO  LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA.

As dezessete horas e sete minutos do dia  vinte e oito de
março do ano dois mil e doze, reuniu-se a Assembleia
Legislativa do Estado, extraordinariamente, sob a Presidência
do Senhor Deputado Herminio Coelho, secretariada pelo
Senhor Deputado Jaques Testoni,  com a presença dos
Senhores Deputados Adelino Follador, Edson Martins, Euclides
Maciel, Flavio Lemos, Herminio Coelho, Jaques Testoni,
Jesualdo Pires, Lebrão, Lorival, Luiz Cláudio,  Marcos Donadon,
Neodi,   Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Valdivino Tucura  e
Zequinha Araújo e da Senhora Deputada Ana da 8, com a
ausência dos Senhores Deputados Jean Oliveira, Kaká
Mendonça, Luizinho Goebel, Marcelino Tenório e Maurão de

Carvalho e das Senhoras Deputadas Epifânia Barbosa e
Glaucione. Havendo número regimental o Senhor Presidente
declarou aberta a sessão. A ata da sessão extraordinária 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, foram aprovadas em 2ª
discussão e votação, pelo processo de votação simbólica, por
maioria de votos, as seguintes matérias: Projeto de Lei 373/
12 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo a doar bens que tenham sido adquiridos, produzidos
e/ou construídos através de recursos provenientes da
celebração de convênios”; Projeto de Lei 405/12 de autoria
do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder Executivo a abrir
Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação até o montante
de R$ 13.482.169,79 em favor da unidade orçamentária
Secretaria de Estado da Educação – SEDUC” e Projeto de Lei
409/12 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o Poder
Executivo a abrir Crédito Adicional por Excesso de Arrecadação
até o montante de R$ 110.178.822,82 em favor da unidade
orçamentária Secretaria de Estado do Planejamento e
Coordenação Geral – SEPLAN”. Foi aprovado em 2ª discussão
e votação, pelo processo de votação nominal, por maioria
absoluta de votos o Projeto de Lei Complementar 054/12 de
autoria do Poder Executivo, que “Extingue e cria Cargos de
Direção Superior na Organização Administrativa do Poder
Executivo Estadual”, aprovado com 14 (quatorze) votos
favoráveis. Foi aprovado em 1ª discussão e votação, pelo
processo de votação nominal, por dois terços de votos a
Proposta de Emenda Constitucional 008/11 de autoria do
Senhor Deputado Euclides Maciel, que “Dá nova redação aos
incisos I, II, III do § 4º do artigo 20 da Constituição do Estado
de Rondônia”, aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis.
Nada mais havendo a tratar, o Senhor Presidente antes de
encerrar, convocou sessão ordinária para o dia vinte e  nove
do corrente, no horário regimental. Para constar, o Secretário
da Sessão determinou a lavratura desta ata, que após lida e
aprovada será devidamente assinada pelo Presidente e
Secretário da Sessão. Plenário das Deliberações às dezessete
horas e   dezenove minutos do dia vinte e  oito de março do
ano dois mil e doze.

ATA DA 17ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA.

Às quinze  horas e vinte e um minutos do dia  três de  abril do
ano dois mil e doze, reuniu-se a Assembleia  Legislativa do
Estado, ordinariamente, em sua sede na capital do Estado,
sob a Presidência dos Senhores Deputados  Herminio Coelho
e Edson Martins,   secretariada pelo Senhor Deputado Lebrão,
com a presença dos Senhores Deputados Adelino Follador,
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Edson Martins, Euclides Maciel,  Flavio Lemos, Herminio
Coelho, Jaques Testoni,  Lebrão, Lorival, Luiz Cláudio, Luizinho
Goebel, Marcelino Tenório,  Marcos Donadon, Maurão de
Carvalho, Neodi,  Ribamar Araújo, Saulo Moreira, Valdivino
Tucura, Zequinha Araújo e das Senhoras Deputadas Ana da
8 e Epifânia Barbosa, com a ausência dos Senhores Deputados
Jean Oliveira, Jesualdo Pires,  Kaká Mendonça  e da Senhora
Deputada Glaucione. Havendo número regimental, o Senhor
Presidente declarou aberta a sessão. Foi lida e aprovada a
ata da sessão ordinária anterior.   Foi lido o seguinte
expediente recebido:  Mensagem nº 049/12  do Poder
Executivo, encaminhando veto total ao Projeto de Lei que,
“Dispõe sobre a utilização de prêmios ou créditos de milhagem
oferecidos pelas companhias de transportes aéreos, quando
as passagens forem adquiridas com recursos do erário”;
Mensagem nº 050/12 do Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito
Adicional por Excesso de Arrecadação até o montante de R$
3.959.767,29 em favor das unidades orçamentárias Secretaria
de Estado da Segurança, Defesa e Cidadania – SESDEC e
Secretaria de Estado de Ação Social – SEAS”;   Mensagem nº
051/12 do Poder Executivo, encaminhando Projeto de Lei
que “Autoriza o Poder Executivo a abrir Crédito adicional por
Superávit Financeiro até o montante de R$ 17.975.658,63
em favor das unidades orçamentárias Tribunal de Contas do
Estado de Rondônia – TCE, Fundo de Desenvolvimento
Institucional – FDI e Secretaria de Estado do Desenvolvimento
econômico e Social – SEDES;   Ofício nº 017/12  do  Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, encaminhando Projeto de
Lei que “Dispõe sobre a revisão geral das remunerações dos
servidores públicos estaduais do Poder Judiciário;
Requerimento da Senhora Deputada Epifânia Barbosa,
justificando sua ausência na sessão do dia 28 de março de
2012;   Requerimento do Senhor Deputado Neodi, justificando
sua ausência nas sessões dos dias 20, 21 e 22 de março de
2012;   Requerimento do Senhor Deputado Luizinho Goebel,
justificando sua ausência nas sessões dos dias 27 e 29 de
março de 2012;   Ofício nº 169/2012  do Tribunal de Justiça
do Estado de Rondônia, em referência a Ação Penal nº
0013046-87.2011.8.22.0000;  Ofício nº 177/2012 do Tribunal
de Justiça do Estado de Rondônia, em referência a Ação
Penal nº 0012752-35.2011.8.22.0000;  CT/120/2012 –
ELETROBRAS – Comitê de Implantação de Obras de Linhas
e Subestações, comunicando o adiamento de todas as
audiências públicas agendadas e informadas anteriormente,
cuja nova data será informada oportunamente. Ofício nº 484/
2012 da Secretaria de Estado de Finanças, encaminhando,
para conhecimento, a Receita Corrente Líquida, relativa aos
meses de janeiro e fevereiro de 2012;  Ofício nº 172/2012
do Departamento Estadual de Trânsito, encaminhando cópias
dos convênios celebrados no ano de 2011; Ofício nº 127/
2012 do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
encaminhando Certidões Negativas de Débitos do Tribunal

de Contas em nome de servidores nomeados para exercerem
Cargo em Comissão naquela Corte de Contas;   Ofício nº 10/
12 da Associação dos Praças e Familiares da Polícia e Bombeiro
Militar do Estado de Rondônia, solicitando providência, quanto
a denúncia feita no dia 13 de abril de 2011, via ofício nº 025/
PRES.ASSFAPOM/2011, encaminhado a esta Casa;   Carta nº
008/12 de Representação das Empresas Funerárias de Porto
Velho, encaminhando cópia da Lei Municipal nº 1431, de 09
de julho de 2001, Parecer nº 385 de 13.04.2011, da
Procuradoria Geral do Estado de Rondônia – PROGER e Nota
da Mídia Política do Site Jornal Rondoniagora de 14.03.2012,
para que tome as providências necessárias;   CT/008/12 -
EMBRATEL, apresentando no Anexo I as metas de
universalização a serem cumpridas pela EEMBRATEL em 2012
e no Anexo II a relação de localidades atendidas no ano de
2011.  Nas BREVES COMUNICAÇÕES, fizeram uso da
palavra os Senhores Deputados Saulo Moreira e Adelino
Follador.No GRANDE EXPEDIENTE, usaram a tribuna os
Senhores Deputados Neodi, Luizinho Goebel e Adelino Follador.
Momento em que o Senhor Presidente, em cumprimento a
disposição regimental, comunicou aos Parlamentares as
matérias constantes da Ordem do Dia para esta sessão. Nas
COMUNICAÇÕES DE LIDERANÇAS, não houve oradores
inscritos. Na primeira parte da ORDEM DO DIA, foram
apresentadas e lidas as seguintes matérias: Projeto de Lei de
autoria da Mesa Diretora, que “Institui o Programa Bolsa
Estágio Remunerado da Assembleia Legislativa para estudantes
do ensino superior, nas condições que especifica; Projeto de
Lei de autoria do Senhor Deputado Jesualdo Pires, que “Dispõe
sobre a Instituir o Sistema Estadual de Assistência a Pessoa
Autista, e dá outras providências”;  Projeto de Lei de autoria
da Mesa Diretora, que “Institui o Programa do Jovem Aprendiz
da Assembleia Legislativa – PROJALE, voltado à formação
técnico-profissional de jovens, mediante atividades teóricas e
práticas desenvolvidas no ambiente de trabalho”; Projeto de
Decreto Legislativo de autoria do Senhor Deputado Neodi,
que “Concede Medalha de Mérito Legislativo ao Sargento Paulo
Sergio Figueiredo da Policia Militar”; Projeto de Decreto
Legislativo, que “Concede Medalha de Mérito Legislativo ao
Tenente Coronel Juares Marconatto da Policia Militar; Projeto
de Decreto Legislativo de autoria da Comissão de Constituição
e Justiça, que “Susta o andamento de ação penal contra o
Deputado Neodi; Projeto de Decreto Legislativo de autoria da
Comissão de Constituição e Justiça, que “Susta o andamento
de ação penal contra o Deputado Maurão de Carvalho;
Requerimento de autoria do Senhor Deputado Herminio
Coelho, requerendo informações ao Governo do Estado, sobre
a construção de um hospital no Distrito doe Jacy-Paraná”;
Requerimento de autoria Coletiva, dirigido à Mesa, requerendo
a alteração do horário da sessão ordinária do dia 04 de abril
de 2012, para as 09:00 horas; Requerimento de autoria da
Senhora Deputada Epifânia Barbosa e Senhores Deputados
Luizinho Goebel e Luiz Cláudio, dirigido à Mesa Diretora,
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requerendo a realização de Sessão Solene para homenagear
as Policias Civil e Militar do Estado de Rondônia, a realizar-se
no dia 24 de abril de 2012, as 09:00 horas, no Plenário desta
Casa de Leis; Requerimento de autoria do Senhor Deputado
Herminio Coelho, dirigido à Eletrobrás Distribuidora
requerendo informações sobre a construção de subestação
de energia elétrica no Distrito de Jacy-Paraná; Indicações de
autoria do Senhor Deputado Herminio Coelho, sugerindo ao
Poder Executivo que seja restabelecido o funcionamento do
Estádio Aluizio Ferreira na Capital, com a recuperação e
ampliação das arquibancadas e reformas da estrutura de
vestiários, banheiros e iluminação e que seja constituída um
grupo doe trabalho envolvendo técnicos da Companhia de
Águas e Esgotos de Rondônia – CAERD, Departamento de
Estradas de Rodagem e Transportes do Estado de Rondônia
DER, Secretaria de Estado do Desenvolvimento SEDAM, com
a finalidade de fazer levantamentos técnicos com relação a
grave situação de alagação vivenciada pelos moradores do
Distrito de Jacy-Paraná em decorrência do fechamento das
comportas da Usina Hidrelétrica de Santo Antônio; Indicação
de autoria do Senhor Deputado Zequinha Araújo, sugerindo
ao Poder Executivo a reforma dos vestuários, banheiros,
perfuração de um poço artesiano e a construção de calçamento
da quadra de esporte da Escola Estadual de Ensino
Fundamental e Médio Presidente Tancredo de Almeida Neves,
Município de Porto Velho. Na segunda parte da ORDEM DO
DIA, foram  aprovadas  em discussão única e votação, pelo
processo de votação simbólica, por maioria de votos, as
seguintes matérias: Requerimento de autoria Coletiva, dirigido
à Mesa Diretora, requerendo a alteração do horário da sessão
ordinária do dia 04 de abril de 2012, para as 09:00 horas;
Requerimento de autoria da Senhora Deputada Epifânia
Barbosa e  Senhores Deputados Luizinho Goebel e Luiz Cláudio,
dirigido à Mesa Diretora, requerendo a realização de Sessão
Solene para homenagear as Policias Civil e Militar do Estado
de Rondônia, a realizar-se no dia 24 de abril de 2012, as
09:00 horas, no Plenário desta Casa de Leis. Foram aprovadas
em 1ª discussão e votação, pelo processo de votação
simbólica, por maioria de votos, as seguintes matérias:  Projeto
de Lei 147/11 de autoria do Senhor Deputado Lebrão, que
“Autoriza o Poder Executivo a celebrar parceria público-privada
com o objetivo de propiciar o tratamento de dependência
química e dá outras providências”; Projeto de Lei 175/11 de
autoria do Senhor Deputado Lebrão, que “Dispõe sobre
informações da vida escolar, na forma que menciona”; Projeto
de Lei 291/11 de autoria do Senhor Deputado Flávio Lemos,
que “Institui o mês “Outubro Rosa”, dedicado a ações
preventivas à integridade da saúde da mulher”; Projeto de
Lei 383/12 de autoria do Poder Executivo, que “Autoriza o

Poder Executivo a abrir Crédito Adicional por Superávit
Financeiro até o montante de R$ 18.915.232,86, em favor
das unidades orçamentárias Fundo para Infraestrutura de
Transporte e Habitação – FITHA, Departamento de Estrada
de Rodagem e transportes do Estado de Rondônia – DER e
Agencia Estadual de Vigilância e Saude – AGEVISA”. Projeto
de Lei nº 386/12, “que Autoriza o Ministério Público do Estado
de Rondônia a transferir, mediante doação, imóvel de sua
propriedade para a construção da sede do Corpo de Bombeiros
Militar do Estado de Rondônia”; Projeto de Lei 431/12 de
autoria do Poder Judiciário, que “Dispõe sobre a revisão geral
das remunerações dos servidores públicos estaduais do Poder
Judiciário” e Projeto de Lei 418/12 de autoria do Poder
Executivo, que “Dispõe sobre a revisão geral das remunerações
e subsídios dos servidores públicos estaduais, efetivos e
comissionados, no âmbito da Administração Direta e Indireta
do Poder Executivo Estadual”.  Foi aprovado em 1ª discussão
e votação, pelo processo de votação nominal, por maioria
absoluta de votos, o Projeto de Lei Complementar 056/12 de
autoria da Defensoria Publica do Estado de Rondônia, que
“Altera a tabela de verba de representação dos Defensores
Públicos ocupantes de cargos e funções de direção e
coordenação, na Defensoria Publica do Estado de Rondônia,
aprovado com 16 (dezesseis) votos favoráveis. Foram
aprovados em discussão única e votação, pelo processo de
votação nominal, por maioria absoluta de votos, as seguintes
matérias: Projeto de Decreto Legislativo 059/12 de autoria
da Comissão de Constituição e Justiça e de Redação, que
“Susta o andamento de ação penal contra o Deputado Neodi”,
aprovado  com 17 (dezessete) votos favoráveis e Projeto de
Decreto Legislativo 060/12 de autoria da Comissão de
Constituição e Justiça e de Redação, que “Susta o andamento
de ação penal contra o Deputado Maurão de Carvalho,
aprovado com 17 (dezessete) votos favoráveis”. Foram
aprovados em discussão única e votação, pelo processo de
votação simbólica, por maioria de votos,  requerimentos de
autoria do Senhor Deputado Lebrão, requerendo dispensa de
interstício regimental para apreciação em 2ª discussão e
votação os Projetos de Lei nºs 147/11, 175/11, 291/11, 383/
12, 386/12, 418/12 e 431/12 e  Projeto de Lei Complementar
056/12.  Nas COMUNICAÇÕES PARLAMENTARES, não
houve oradores inscritos. Nada mais havendo a tratar, o Senhor
Presidente antes de encerrar, convocou sessão extraordinária,
para em seguida, com a finalidade de apreciar em 2ª discussão
e votação as matérias aprovadas em 1ª discussão e votação
nesta sessão.  Para constar, o Secretário da Sessão determinou
a lavratura desta ata, que após lida e aprovada será
devidamente assinada pelo Presidente e Secretário da Sessão.
Plenário das Deliberações às dezessete horas e três minutos
do dia três de abril do ano dois mil e doze.


