
20 DE DEZEMBRO DE 2012 Nº 1201426Pág. 8ª 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.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

              PORTO  VELHO-RO,  QUINTA-FEIRA, 20 DE DEZEMBRO DE 2012 ANO INº 120

SECRETARIA LEGISLATIVA

Secretaria Legislativa - Carlos Alberto Martins Manvailer
Divisão de Publicações e Anais - Robison Luz da Silva

DIÁRIO OFICIAL ELETRÔNICO DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO DE
RONDÔNIA, INSTITUÍDO PELA RESOLUÇÃO Nº 211/2012, COMO ÓRGÃO

OFICIAL DE PUBLICAÇÃO DO PODER LEGISLATIVO ESTADUAL.

Rua Major Amarante, 390  -  Arigolândia
CEP 76.801-911   Porto Velho-RO

DO-e-ALE/RO

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.ale.ro.gov.br

     MESA DIRETORA

Presidente: HERMÍNIO COELHO

1º Vice-Presidente: MAURÃO DE CARVALHO

2° Vice-Presidente: LORIVAL AMORIM

1º Secretário: JOSÉ CLEMENTE - LEBRÃO

2ª Secretária: GLAUCIONE RODRIGUES

3° Secretário: MARCELINO TENÓRIO

4° Secretário: VALDIVINO TUCURA

SUMÁRIO

TAQUIGRAFIA

ATA DA 78ªSO .................................................. 1426

ATA DA 58ªSE ................................................... 1446

ATA DA 59ªSE ................................................... 1448

TTTTTAAAAAQQQQQUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIAUIGRAFIA

ATA DA 78ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA.
Em 13 de dezembro de 2012

Presidência dos Srs.
Marcelino Tenório – 3º Secretário

Hermínio Coelho - Presidente

Secretariado pelo Srs.
Luis Claudio - Deputado
Lebrão – 1º Secretário

(Às 9 horas e 9 minutos é aberta a Sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jean Oliveira (PSDB), Kaká Mendonça (PTB),  Lorival (PMN),
Luiz Cláudio (PTN), Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório
(PRP),  Maurão de Carvalho (PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo
(PT), Valdivino Tucura (PRP) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Euclides Maciel (PSDB),Jaques
Testoni (PSD),Jesualdo Pires (PSB), Lebrão (PTN),Marcos
Donadon (PMDB),Saulo Moreira (PDT),

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 78ª Sessão Ordinária da 2ª Sessão Legislativa
da 8ª Legislatura.

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

O SR. LUIZ CLÁUDIO (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
da Ata da Sessão anterior.

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Quero agradecer
a presença do Sr. Joy Luis Monteiro e Eliseu Godoy, Presidente
e Vice-Presidente do Sindicato dos Técnicos tributários do
Estado de Rondônia – SINTEC e também do Sr. Valmir
Cavalheiro, Vice-Presidente do Diretório Municipal do PMDB.

O SR. LUIZ CLÁUDIO (Secretário ad hoc) – Sr. Presidente,
Questão de Ordem?

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Pois não,
Deputado.

O SR. LUIZ CLÁUDIO (Secretário ad hoc) – Registrar
também a presença do Vereador de Rolim de Moura, Vereador
reeleito Sérgio Sequessabe,  e de sua esposa Dona Cida que
estão aqui no Plenário da Casa. Quero agradecer a presença
desse grande Vereador do nosso município de Rolim de Moura.

O SR. MARCELINO TENÓRIO (Presidente) – Por conveniência
técnica, a Sessão está suspensa.

(Suspende-se esta Sessão às 09 horas e 37 minutos e
reabre-se às 11 horas e 19 minutos)

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está reaberta a
Sessão.

Em discussão a Ata que acaba de ser lida. Não havendo
impugnação dou-a por aprovada.

Solicito ao nosso Secretário que proceda a leitura do
Expediente Recebido.
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O SR. LUIZ CLÁUDIO (Secretário ad hoc) – Procede à leitura
do Expediente Recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 291/2012 – Poder Executivo, encaminhando
Projeto de Lei Complementar que “altera o Anexo IV, da Lei
Complementar nº67, de 9 de dezembro de 1992 que ‘Institui o
Plano de Carreira, Cargos e Salários do Pessoal Civil da
Administração Direta do Poder Executivo, Autarquias e
Fundações instituídas ou mantidas pelo Poder Público Estadual’
e o Anexo II da Lei nº1067, de 19 de abril de 2002, que ‘Institui
o Plano de Carreira, Cargos e Remuneração do Grupo
Ocupacional Saúde, diretamente ligado à Secretaria de Estado
da Saúde’”.

02 - Ofício nº 2455/2012 – SEFIN, encaminhando a Receita
Corrente Líquida, relativa ao mês de Novembro de 2012.

03 - Ofício nº 9172/2012 – Supremo Tribunal Federal,
solicitando informações, no prazo de 10 dias, da Lei 1052/
2002 que trata sobre o Plano de Carreira dos servidores da
SEFIN.

04 – Memorando nº128/2012 do Senhor Deputado Jaques
Testoni, encaminhando Atestado Médico justificando sua
ausência na Sessão do dia 22 de novembro de 2012.

05 – Requerimento do Senhor Deputado Hermínio Coelho
justificando sua ausência nas Sessões dos dias 01, 22 e 29 de
novembro de 2012.

06 - Requerimento do Senhor Deputado Edson Martins
justificando sua ausência na Sessão do dia 12 de dezembro de
2012.

07 – Requerimento do Senhor Deputado Kaká Mendonça
justificando sua ausência na Sessão do dia 11 de dezembro de
2012.

08 – Requerimento do Senhor Deputado Flávio Lemos
justificando sua ausência na Sessão do dia 12 de dezembro de
2012.

09 – Comunicado dos Deputados Hermínio Coelho e Valdivino
Tucura, da razão de não terem registrado suas presenças no
painel eletrônico da Sessão do dia 11 de novembro de 2012.

10 - Requerimento do Senhor Deputado Euclides Maciel,
justificando sua ausência na Sessão do dia 12 de dezembro de
2012.

11 - Requerimento do Senhor Deputado Marcelino Tenório,
justificando sua ausência na Sessão do dia 05 de dezembro de
2012.

 12 - Requerimento do Senhor Deputado Valdivino Tucura,
justificando sua ausência na Sessão do dia 05 de dezembro de
2012.

13 - Requerimento do Senhor Deputado Ribamar Araújo,
justificando sua ausência na Sessão do dia 12 de dezembro de
2012.

14 - Requerimento do Senhor Maurão de Carvalho - Requer a
justificativa da sua ausência na Sessão Ordinária do dia 05 de
dezembro de 2012.

15 - Requerimento do Senhor Zequinha Araújo - Requer a
justificativa da sua ausência nas Sessões Ordinárias dos dias
05, 11 e 12 de dezembro de 2012.

16- Requerimento do Senhor Saulo Moreira - Requer a
justificativa da sua ausência nas Sessões dos dias 05 e 12 de
dezembro de 2012.

17- Requerimento do Senhor Jean de Oliveira - Requer a
justificativa da sua ausência na Sessão do dia 12 de dezembro
de 2012.

18 – Requerimento do Senhor Jean de Oliveira - Requer, nos
termos regimentais, a justificativa da sua ausência na Sessão
do dia 05 de dezembro de 2012.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Passemos às
Breves Comunicações.

Quero registrar a presença do Presidente e Vice-
Presidente do sindicato dos Servidores do IDARON, Companheiro
Jorge Antônio e Daniel Vendramini, também os servidores do
IDARO; a Agência de Defesa Sanitária do Estado de Rondônia,
o senhor Robson de Oliveira, Presidente do Sindicato dos
Trabalhadores Executivo – SINTRAER; servidores da Secretaria
de Estado da Administração – SEAD; o senhor Jurandir Oliveira
Araújo, Prefeito do município de Santa Luzia do Oeste; Vereador
José Antônio Pirulito e Presidente José Wilson dos Santos da
Câmara Municipal de Santa Luzia do Oeste; senhor Anedino
Pereira Junior, Prefeito do município de Colorado. Obrigado,
Prefeito, pela presença. Quero registrar também a presença
do Vereador Sérgio Sequessabe, Vice-Presidente da Câmara
Municipal de Rolim de Moura.

Nas Breves Comunicações, com a palavra o líder do DEM,
Deputado Adelino Follador.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, Senhores
Deputados, senhores aqui presentes, funcionários do IDARON,
da Secretaria, todos os presentes aqui. Para nós é uma alegria,
uma satisfação estar aqui.

Vimos hoje, nesta Tribuna, para registrar dois fatos que
eu julgo importantes. Um é sobre o Grupo Mega Energia,
empresa que está construindo três PCH’s na região de
Ariquemes. Duas, principalmente, que estão afetando várias
pontes, inclusive uma no Rio Jamari, ligação de Cacaulândia e
Monte Negro; duas no Rio Pardo, Rio Canaã e no Rio Quatro
Cachoeiras. São cinco pontes que estão sendo atingidas, que
vão alagar. E essa semana eu recebi uma denúncia de
agricultores, fui lá no local. Já desmancharam a ponte que nós
fizemos, de mutirão, entre Monte Negro e Cacaulândia. Quem
administrou foi o senhor Pedro, um agricultor que coordenou
os trabalhos e não tem garantia técnica nenhuma. E agora
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eles estão querendo levantar dois metros acima e usar a mesma
madeira para poder deixar essa ponte. Então nós não podemos
deixar porque isso é na 010, três pontes dessas atingem uma
RO e tem outras pontes que também são do município de
Cacaulândia. Nós não queremos que sobre o prejuízo para o
município e nem para o Estado. Então nós estamos aqui, fizemos
um expediente ao DER para que fiscalize e acompanhe esse
trabalho e, além disso, nós estamos entrando no Ministério
Público para que o Ministério Público fiscalize o contrato dessas
empresas, porque depois que elas concluírem esses trabalhos
fica muito mais difícil para cobrar. E o montante hoje é cerca
de três milhões de reais para fazer essas pontes, que vão ser
alagadas e que vai ter que levantar. Então é um prejuízo muito
grande e nós não podemos deixar que isso aconteça. Já estão
bem adiantadas essas obras, é o Rio Jamari na 010, extensão
de 40 metros de comprimento; Rio Pardo e Andorinha, 144 e
140, 30 metros e a outra 35 metros. Também Rio Pardo, rodovia
010, extensão de 35 metros; Rio Canaã na RO 140, 144,
quilômetro 26, com 40 metros de comprimento e a Quatro
Cachoeiras na Linha C-35 também, com a extensão de 35
metros. Então vai atingir muitas pontes interessantes naquela
região e nós não podemos deixar que isso, que essa empresa
conclua o trabalho sem recuperar 100% essas pontes.

Também quero deixar registradas denúncias que houve
na Câmara Municipal de Ariquemes, na semana passada, sobre
os loteamentos que estão sendo feitos lá em Ariquemes, o
loteamento Bela Vista, Alphaville e a Hípica Clube... denúncia
que está envolvendo muitas pessoas que compraram lotes e
estão inseguras, e preocupadas. Foi denunciado pelo Vereador
Clóvis, lá na Câmara Municipal. Eu gostaria que as autoridades
fiscalizassem e também dessem uma posição, esclarecesse,
para que a população não fique no prejuízo desses loteamentos.
Porque é uma euforia muito grande, as pessoas sem poder
aquisitivo, às vezes, gastam tudo que têm para comprar um
lote e de repente veem na mídia que o loteamento está irregular,
tem várias irregularidades. Então esperamos que o Ministério
Público torne público de fato o que existe para não deixar no
prejuízo a população, as pessoas que compraram esses lotes.

Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não havendo mais
oradores nas Breves Comunicações, passemos ao Grande
Expediente.

Com a palavra, no Grande Expediente, o futuro Prefeito
de Ariquemes, o companheiro Deputado Lorival Amorim.

O SR. LORIVAL AMORIM – Sr. Presidente, Senhores e
Senhoras Deputadas. Venho a esta Tribuna, neste dia 13 de
dezembro, Senhor Presidente, Senhores Deputados, creio que
vai ser minha última Sessão neste Poder Legislativo, então eu
vim cumprimentar todos os colegas. Quero cumprimentar em
particular, os funcionários do IDARON, com quem eu tive o
prazer de trabalhar por quase um ano e meio e estão aqui
fazendo uma justa reivindicação do plano de salários. Então
desejo boa sorte a vocês servidores do IDARON, que
representam muito para a economia do Estado. Então, o governo
tem que olhar com bons olhos todos os servidores e em especial
os servidores do IDARON que realmente representam muito
para e economia do Estado. Então, Senhor Presidente, Senhores

Deputados, eu quero agradecer primeiramente a Deus por ter
me dado saúde, sabedoria e me conduziu a este Poder, onde
eu tive aqui, fiz muitos amigos. Agradeço a minha família
também, porque sem o apoio da nossa família não chegamos
a lugar nenhum. Agradeço a vocês Deputados, Deputado
Tucura, Deputado Ribamar, Deputado Neodi, Deputada Ana da
Oito, Deputado Zequinha, Deputada Epifânia, Presidente
Hermínio, Deputado Luizinho, Deputado Adelino, a todos os
Deputados presentes na Casa, Deputado Maurão, os Deputados
que se encontram nos gabinetes, eu quero agradecer a todos
vocês, porque nesta Casa realmente aprendi muito. Ainda
agora, conversando com o Deputado Neodi, um dos políticos
mais experientes do Estado de Rondônia; te agradeço muito
Deputado Neodi, sempre converso com V. Ex.ª e você sempre
me dar algumas dicas de como conduzir o município. Então,
esse novo desafio, que se Deus quiser, a partir do dia primeiro,
vou estar à frente do município de Ariquemes, eu vou levar,
desta Casa, muitos ensinamentos. Ensinamentos esses que
eu tenho certeza que vai contribuir muito com a minha gestão,
levando realmente aos munícipes de Ariquemes melhores
condições de vida. Sei que é um desafio muito grande, mas,
conversando com o Deputado Ribamar, ele disse: “prime pela
legalidade, Lorival.” Agradeço a dica e as decisões que o
Executivo venha a tomar. Eu como Executivo de Ariquemes,
como Prefeito de Ariquemes estarei pensando primeiramente
no bem-estar do povo do Estado de Rondônia, no povo de
Ariquemes  no povo da grande região de Ariquemes que
compõe, hoje, oito municípios. Eu sei que é um polo regional,
é um polo, uma cidade universitária, uma cidade, um polo
regional de tratamento de saúde, é o centro comercial daquela
região. Então, eu tenho que ter, como já disse, um pensamento
voltado pela legalidade e pelo bem-estar dos cidadãos do
Estado de Rondônia e em particular de Ariquemes.

Só vim a esta Tribuna para agradecer a todos vocês
Deputados, pela amizade e pelo companheirismo. Eu sei que
não é fácil, porque hoje o Estado está atravessando um
momento de dificuldades e isso reflete aqui na Assembleia.
Então eu quero agradecer essa acolhida, esse apoio que tive
nesta Casa e a experiência que aqui adquiri para que eu possa
usar essa experiência no convívio com os Vereadores eleitos
de Ariquemes, são treze, de dez passou para treze. Que  eu
leve os ensinamentos que aprendi aqui para ter realmente um
convívio harmônico com a Câmara de Vereadores de
Ariquemes. Então, meus colegas Deputados, não sei se terei
outra oportunidade de usar esta Tribuna para agradecer a
vocês. Quero agradecer a todos os servidores da Casa, todos
os servidores, desde o zelador, o pessoal da cantina, os garçons,
os fotógrafos, todos os assessores. Agradecer também os
meus assessores do meu gabinete, porque sem eles eu não
conseguiria fazer um bom mandato como Deputado. Então eu
peço que aos colegas, se algumas falhas foram cometidas,
não foram intencionais, eu peço a vocês que me perdoem,
porque eu vou levar de vocês  realmente uma ótima impressão,
e que eu possa usar esses ensinamentos no dia a dia, na
condução do município de Ariquemes. Então, Senhor
Presidente, obrigado por tudo, a todos meus colegas, por
esse...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Estão pedindo
aparte aí, os Deputados.
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O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte ao Deputado
Maurão.

O Sr. Maurão de Carvalho – Eu queria parabenizar o
Deputado Lorival. E dizer Lorival que Vossa Excelência vai fazer
falta nesta Casa, que Vossa Excelência contribuiu para esta
Casa, para o bem do povo de Rondônia, mas Vossa Excelência
escolheu, o povo lhe escolheu para ser prefeito de uma grande
cidade que é a cidade de Ariquemes. E eu tenho certeza que
Vossa Excelência vai representar muito bem como prefeito
daquela cidade, portanto, quero colocar-me a disposição, como
seu colega parlamentar desta Casa para ser parceiro do
município de Ariquemes, e torcer para que Vossa Excelência
faça uma grande administração. Vossa Excelência é um homem
preparado e tem uma grande experiência, eu tenho certeza
que o município de Ariquemes ganhou muito com a sua vitória
como prefeito, como o Adelino que também é um homem
experiente que disputou a eleição e com certeza se chegasse
lá também, ia fazer uma grande administração. Mas como Vossa
Excelência chegou lá com a maioria dos votos, com certeza
Ariquemes ganhou com a sua ida, e conte com essa Casa,
conte com o Deputado Maurão no que for possível. Tenho
certeza que Vossa Excelência conquistou uma grande amizade
e conquistou aqui colegas que irão te ajudar no seu mandato
como prefeito. Eu sei o quanto os Deputados têm ajudado os
municípios, tem sido as nossas emendas, tem sido o salvaguarda
de muitas prefeituras. Eu tenho certeza que a tua vinda nesses
dois anos aqui Lorival, te agregou muitos conhecimentos e que
vai ajudar muito no seu mandato, na gestão do seu mandato
no município de Ariquemes. Portanto, fica aqui o nosso carinho,
o nosso gabinete, esta Casa de portas abertas para lhe ajudar
no município de Ariquemes.

Estas são as minhas palavras.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado. Vou precisar
muito dos Deputados mesmo, porque como o senhor disse as
emendas é que estão ajudando muito os municípios do Estado
de Rondônia. Então, Deputado Maurão, grande companheiro...

O Sr. Adelino Follador – Conceda-me um aparte, Deputado?

O Sr. Lourival Amorim – Pois não, Deputado.

O Sr. Adelino Follador – Eu gostaria de parabenizar o
Deputado Lorival, já fizemos muitas parcerias aqui na
Assembleia Legislativa, desejar sucesso na prefeitura de
Ariquemes. Ariquemes precisa muito de um bom prefeito, um
prefeito que consiga atingir, atender os anseios daquela
comunidade. E quero me colocar a disposição naquilo que for
ao meu alcance, para que Ariquemes tenha sucesso, para que
Vossa Excelência consiga fazer uma boa administração. Conte
comigo. Somos parceiros, portanto quero desejar sucesso
nessa nova batalha, nessa nova experiência sua como
executivo, porque isso não é fácil, mas tenho certeza que com
a coragem que Vossa Excelência tem, Vossa Excelência vai
vencer os obstáculos que irá encontrar.

Obrigado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Adelino. Olha,
isso aqui é um exemplo da democracia, como o Adelino falou,

nós fizemos grandes parcerias nesta Casa em prol do Estado
de Rondônia, em prol do município de Ariquemes. E nós fomos
adversários políticos, mas como ele está se colocando a
disposição, vamos fazer essa grande parceria Deputado Adelino,
pelo município de Ariquemes e pela região de Ariquemes.
Obrigado pelo apoio.

O Sr. Neodi -  Um aparte, Deputado?

O Sr. Lourival – Pois não, Deputado.

O Sr. Neodi – Obrigado, Deputado Lorival. Eu não poderia me
calar neste momento, até porque conheço Vossa Excelência
há muitos anos, sei da sua garra, da sua luta, da sua
perseverança, da sua seriedade e com certeza esta Casa perde
um grande Parlamentar. Mas com certeza Ariquemes ganha
um grande prefeito, eu não tenho dúvida que Vossa Excelência
será um grande prefeito. Não estive no seu palanque em
Ariquemes, todo mundo sabe qual é o meu partido, estava
coligado na candidatura do Deputado Adelino, também um
grande Deputado, uma pessoa que temos uma consideração
muito grande, mas a democracia, justamente é como Vossa
Excelência colocou, mas nada mudou o nosso relacionamento,
o nosso respeito, o respeito que tenho por Vossa Excelência, e
pode ter certeza que nós estaremos aqui, o que depender de
nós Deputado Lorival, para ajudar Ariquemes, até porque eu
moro em Machadinho, mas eu sou Deputado Estadual do Estado
de Rondônia. Quando eu fui para Machadinho, Machadinho era
Distrito de Ariquemes, e Vossa Excelência hoje Prefeito de
Ariquemes, eu tenho certeza que Vossa Excelência terá sucesso
na sua administração. Primeiro: um homem experimentado,
um homem que realmente tem uma experiência muito grande
de administrar, já provou isso, não é? Quando foi Presidente
do Parque de Exposição de Ariquemes, nos seus próprios
negócios particulares, da forma que administra e como
parlamentar, como se portou nesta Casa. Então eu tenho
certeza de que Ariquemes vai ter um prefeito a altura de
Ariquemes. Ariquemes é uma cidade, dá para se considerar
uma cidade das maiores do nosso Estado e que realmente
precisa de um choque de gestão bastante firme, com muita
determinação. Então pode ter certeza que nós estaremos aqui
torcendo por Vossa Excelência, ajudando naquilo que for
possível. Eu não poderia, Senhor Presidente, deixar de
mencionar também que a Assembleia Legislativa perde dois
grandes Deputados, o Deputado Jesualdo Pires também no seu
segundo mandato, que hoje não está presente aqui porque
está em Ji-Paraná. Deve estar acontecendo a diplomação do
Deputado Jesualdo Pires, viu Deputada Glaucione. Que também
foi um grande Deputado nesta Casa, um grande Deputado, foi
nosso primeiro Secretário em quatro anos que fomos Presidente
desta Casa, ele foi o primeiro Secretário, contribuiu muito para
a melhoria da gestão desta Casa, e tenho certeza que Ji-Paraná
também terá um grande prefeito. É uma pessoa que eu tenho
uma admiração muito grande, também, o Deputado Jesualdo
Pires é um homem sério, correto, honesto e acima de tudo um
homem que tem um conhecimento administrativo muito grande,
e é de prefeito dessa marca, desse quilate que Rondônia está
precisando. Então, eu tenho certeza que tanto Ariquemes,
quanto Ji-Paraná, terão dois prefeitos a altura desses
municípios.
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Obrigado por me conceder um aparte, Deputado Lorival, e repito,
pode contar com meu apoio como Deputado, como seu
companheiro, seu parceiro e amigo do povo de Ariquemes,
Deputado Adelino. Lá em Ariquemes Vossa Excelência, com
certeza tem dois grandes Deputados, Deputado Adelino,
Deputado Saulo, vão estar lhe ajudando, com suas emendas,
com aquilo que for preciso. Eu também me considero daquela
região, estarei também dando todo meu apoio, Vossa Excelência
pode ter certeza que o meu gabinete será uma extensão do
seu gabinete, da prefeitura aqui em Porto Velho.

Muito obrigado, Deputado, sucesso na sua nova etapa,
nessa sua nova era, nesse novo desafio que Vossa Excelência
assume no dia primeiro de janeiro.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Neodi, pelas
palavras.  Tenho certeza que eu vou poder contar com Vossa
Excelência, e com seu gabinete. Eu me espelhei muito em Vossa
Excelência como um grande líder político que é nesta Casa.

Obrigado Deputado.

O  Sr. Ribamar Araújo – Um aparte, Deputado?

O Sr. Lourival - Concedo um aparte ao Deputado Ribamar,
que já pediu anteriormente, depois é um prazer dar um aparte
á Vossa Excelência.

O Sr. Ribamar Araújo – Nobres Pares, companheiro Deputado
Lorival, todas as vezes que um colega que conviveu aqui por
algum tempo deixa esta Casa, é claro que a gente lamenta,
mas ao mesmo tempo eu de minha parte quero agradecer pelo
companheirismo, pela lealdade e pelos ensinamentos que Vossa
Excelência nos brindou nesta Casa até o dia de hoje, que é o
ultimo dia de Sessão Ordinária e que a partir de primeiro de
janeiro estará definitivamente longe daqui da Assembleia para
assumir um mandato de prefeito de uma importante cidade do
Estado de Rondônia que é Ariquemes, e que tenho certeza
Deputado Lorival, que pela a sua honestidade, pela maneira
como Vossa Excelência conduziu aqui o seu mandato na
Assembleia Legislativa, eu não tenho dúvida nenhuma do seu
sucesso como prefeito dessa pujante cidade, que é Ariquemes.
Se pudesse nesse momento lhe daria um conselho que já lhe
dei nos bastidores, e venho em toda a minha vida pública
aconselhando todas as pessoas, mas principalmente, alguém
que vai assumir tamanha responsabilidade. É que não existe
nada que possa ter um melhor andamento, do que administrar
com honestidade. Evite desde o primeiro dia do seu mandato,
esse tratamento promiscuo que a maioria dos prefeitos têm
com as Câmaras Legislativas, com as Câmaras de Vereadores.
Aconselhei por diversas vezes determinados prefeitos,
infelizmente, alguns daqueles que aconselhei não, não quero
ter a ousadia de dizer que não me ouviram, porque não me
ouviram, porque já tinha na sua índole a vontade de fazer a
coisa errada, e toda vez que um homem público, comandando
a coisa pública parte para fazer a coisa errada, parte para a
desonestidade o prejuízo do povo é muito grande. Nós,
infelizmente, temos esse grande exemplo aqui na cidade de
Porto Velho, mas deixemos a cidade de Porto Velho de lado.
Quero desejar muita sorte, Lorival, e quero que no final de seu
mandato, daqui a quatro anos ou daqui a oito anos, que seja, o

senhor saia da prefeitura com a cabeça erguida deixando para
trás um rastro positivo de administração e para prosseguir,
evidentemente, V. Exª que é um homem ainda jovem, nessa
vida política, nessa vida pública, que nós tanto precisamos.
Aqui eu abro um parêntese para fazer um elogio ao ex-
presidente desta Casa, o nosso companheiro, colega Deputado
Neodi Carlos que durante quatro anos presidiu esta Casa com
muita galhardia, é tanto que eu tenho orgulho de ter sido um
dos Deputados da Legislatura passada que ajudou a moralizar
e até certo ponto resgatar um pouco a credibilidade desta
Casa e, infelizmente, já nessa Legislatura agora, que o senhor
também sofreu com isso, nós nos deparamos com esses
escândalos todos que envolveu mais uma vez, enlameou mais
uma vez esta Casa e o Estado de Rondônia, portanto que o
senhor preste muita atenção a essas questões, porque quero
sempre encontrar com V. Exª. quero ter sempre V. Exª. no
meu pensamento e no meu círculo de amizades como um
homem sério que passou por esta Casa com um grande
trabalho e passará, se Deus quiser, pela administração da
cidade de Ariquemes com um grande trabalho. Meu irmão,
que Deus te proteja, que Deus ilumine para que o povo de
Ariquemes e de Rondônia ganhe a partir do dia 1º de janeiro
um verdadeiro homem público, verdadeiro homem público,
aquele que coloca os interesses da sociedade, não importando
as circunstâncias, acima de seus interesses pessoais.
Boa sorte.

Muito obrigado, companheiro.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Ribamar,
grande parlamentar que sempre nos aconselhou a seguir os
caminhos da retidão e da honestidade. Obrigado Deputado,
sei que as palavras de V. Exª. são verdadeiras.

O Sr. Valdivino Tucura – Concede-me um aparte, nobre
deputado?

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo aparte ao Deputado
Valdivino Tucura.

O Sr. Valdivino Tucura – Obrigado. Eu quero parabenizar V.
Exª. e ao povo de Ariquemes que lhe escolheu para ser o seu
representante por quatro anos. Quero lhe dizer que pode contar
com a bancada do PRP, pois foi eleito nessa coligação na qual
eu tenho orgulho muito grande de ser o Presidente estadual
do PRP, tivemos V. Exª. na nossa coligação com seu partido
que nos trouxe muita alegria em poder somar junto com o
PRP o PMN, por isso parabéns pela sua vitória e hoje é um dia
especial para V.Exª e todos os seus eleitores, para sua família,
V. Exª. está se afastando da Assembleia mas tem vínculo com
a Assembleia porque a prova foi que V. Exª. foi um bom
deputado e é um bom deputado, por isso o povo o conduziu a
prefeitura municipal de Ariquemes, por isso, meu companheiro,
conte com o apoio do PRP, do Deputado Tucura, do Deputado
Marcelino que é do PRP e do nosso amigo parceiro Adriano
Boiadeiro que a partir do dia 1º também estará aqui nesta
Casa de leis somando com os outros Deputados, com o governo
do Estado, com a presidência desta Casa para dar suporte a
V. Exª. lá em Ariquemes e aos outros prefeitos também, que o
PRP nessa campanha foi vitorioso, 90% das prefeituras que o
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PRP apoiou, o PRP esteve junto foi eleito. Por isso meu
companheiro Lorival Amorim pode contar com a bancada do
PRP que a partir do dia 1º de janeiro nós estaremos em três
deputados aqui para ajudar V. Exª., nós temos a obrigação. A
política funciona da seguinte maneira: nós temos que ajudar
os prefeitos a ganharem as eleições, mas nós temos a
obrigação de ajudar a administrar também, e pode contar
conosco, pode contar com a bancada e nós vamos liberar
emendas também, cada deputado estadual do PRP que V. Exª
faz parte dessa coligação, nós vamos liberar parte de nossas
emendas também para ajudar aquele município. Parabéns,
sucesso, que Deus abençoe a todos, parceiros seus daquele
município podem contar com o Deputado Tucura.

Quero também dar um bom dia a todos amigos e
companheiros funcionários do IDARON e vocês podem contar
com o Tucura, eu sei do trabalho de vocês, eu sei o quanto
vocês contribuem com o Estado de Rondônia e a
responsabilidade que está nas mãos de vocês, que é o nosso
rebanho bovino do Estado de Rondônia que está nas mãos de
vocês, por isso vocês podem contar comigo que eu sou um
parceiro de vocês, jamais eu vou prejudicar vocês, seja
funcionário da saúde, enfim todos funcionários, vocês que fazem
este Estado de Rondônia crescer e crescer bem, são pessoas
maravilhosas que estão contribuindo. Contem com o apoio do
Deputado, sou parceiro, já estive falando com o presidente
ontem e podem contar com o Deputado Tucura.

Obrigado meu companheiro Lorival Amorim

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado Deputado Tucura, te
agradeço pela amizade, pelo companheirismo, e a bancada do
PRP a partir do dia 1º são três, vai igualar a bancada do PMDB
que até então é a maior bancada. Parabéns Deputado.

O Sr. Valdivino Tucura – V. Exª. continua junto, foi eleito
nessa coligação e faz parte também da bancada, nós vamos
precisar de V. Exª.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Tucura.

O Sr. Marcelino Tenório – Um aparte, Deputado?

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo aparte ao Deputado do
PRP, Marcelino Tenório.

O Sr. Marcelino Tenório – Deputado Lorival Amorim, quero
parabenizar V. Exª, primeiramente pela vitória, o povo de
Ariquemes assim o escolheu para poder administrar aquele
grande município, e desejar aqui não só a V. Exª, mas também
a toda sua equipe, pois V. Exª. vai depender muito dela, para
que possa juntamente com a equipe de governo fazer uma
boa administração, porque a grande responsabilidade que V.
Exª. tem de administrar o terceiro maior município do nosso
Estado, e isso, Deputado, se tornando prefeito no dia 1º de
janeiro de 2013, terá não só a condição de administrar esse
grande município, fazer uma grande administração, mas estará
também contribuindo para a melhoria do nosso Estado de
Rondônia. Eu falo isso porque nós temos dois Deputados que
saem desta casa, que é V. Exª. Deputado Lorival Amorim e o
Deputado Jesualdo Pires, que também vai administrar uma das

maiores cidades do nosso Estado. Então vocês com a
competência que tem dentro do negócio de vocês, nesta Casa
vão transferir naturalmente para suas administrações, zelando
sempre com o orçamento público em prol das pessoas que
fizeram compromisso com V. Exªs para executarem, e dar
melhores condições de vida para elas, principalmente na parte
de saúde, educação e segurança. Então, quero desejar
Deputado Lorival, a Vossa Excelência e a toda sua equipe, que
Deus encaminhe, abençoe e ilumine vocês, para que vocês
possam fazer um bom trabalho para aquela população de
Ariquemes e consequentemente para o nosso Estado de
Rondônia.

Parabéns e felicidades, Deputado Lorival.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Marcelino,
obrigado pelas palavras de apoio. Tenho certeza que vou poder
contar também com apoio de Vossa Excelência na administração
de Ariquemes.

O Sr. Luizinho Goebel – Permita-me um aparte Deputado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte ao Deputado
Luizinho Goebel.

O Sr. Luizinho Goebel – Deputado e Prefeito Lorival Amorim,
desde muito cedo aprendi um ditado que diz: que tem duas
maneiras de conhecer o homem, uma é convivendo com ele,
outra é dando o poder para ele. Quando convivemos, temos a
certeza da pessoa que o senhor é, e quando a população do
Estado de Rondônia lhe deu o poder de Deputado o senhor
também soube usar muito bem esse poder, trabalhando,
fazendo bem, tanto que foi reconhecido nas urnas sendo eleito
prefeito da terceira maior cidade do Estado de Rondônia. E do
tempo em que nos conhecemos, primeiramente, foi exatamente
representando o IDARON do Estado de Rondônia, e aqui o
senhor teve o reconhecimento desta Casa, não só do Deputado
Luizinho, mas de todos os Deputados, que teve uma atuação
muito forte a frete do IDARON, tornando o IDARON uma
bandeira forte no Estado de Rondônia, porque soube compor
com os poderes, soube compor com a Assembleia Legislativa,
soube dialogar com o próprio poder executivo que o senhor
fazia parte, mas acima de tudo conseguiu angariar o apoio de
todos os servidores do IDARON. Não foi diferente quando o
senhor fez parte do DER na época do DER em Rondônia e que
foi fazer a distribuição do asfalto naquela época feito pelo
governo do Estado, pelo governador Cassol, Cahúlla, e que foi
feito através de um financiamento do BNDS, e sabiamente o
senhor contemplou todos os municípios do Estado de Rondônia.
E é por isso que nós não temos dúvida nenhuma que agora o
senhor está pronto, preparado para representar muito bem a
cidade de Ariquemes e a sua população. Portanto, Deputado
Lorival Amorim, receba o meu reconhecimento, receba acima
de tudo o meu respeito mais uma vez em público, e quero
reafirmar o compromisso da amizade e da parceria que nós
podemos sempre manter para o bem do Estado de Rondônia.

Parabéns, sucesso e muito obrigado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Luizinho,
Deputado que aprendi, como o senhor falou ainda como
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presidente do IDARON, onde nós fizemos realmente juntamente
com a equipe do IDARON que está presente aqui, com os
servidores que estiveram juntos conosco.

O Sr. Edson Martins – Permita-me um aparte, Deputado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte ao Deputado
Edson, depois a Deputada Ana.

Meu líder Deputado Edson.

O Sr. Edson Martins – Deputado Lorival Amorim, primeiro eu
quero lhe desejar muita sorte, na condição de prefeito do
município de Ariquemes, pode contar com a minha amizade,
com o meu respeito. Não é minha região, Ariquemes, mas
também com minha ajuda nem que seja uma pequena ajuda
das minhas emendas, Vossa Excelência terá no município de
Ariquemes, em consideração, respeito a um grande parlamentar
e amigo que Vossa Excelência tem sido durante esses dois anos.
Em algumas oportunidades que eu tive, disse: na verdade eu
não conhecia o Deputado Lorival Amorim, vim conhecer o
Deputado Lorival Amorim, aqui na Assembleia Legislativa, nesses
dois anos de mandato e como disse Vossa Excelência, realmente
me surpreendeu muito para melhor a cada dia em que lhe
conheci, pelo seu exemplo de pessoa, o caráter, um Deputado
realmente exemplar, uma pessoa seria e honesta. Quero desejar
muito sucesso frente à prefeitura de Ariquemes, e Vossa
Excelência pode contar com meu apoio, com minha amizade e
com meu respeito. Da mesma forma eu diria para o Deputado
Jesualdo, que não está aqui. Tenho certeza que tanto
Ariquemes, como Ji-Paraná serão muito bem servidas de
prefeitos, pessoas realmente experientes, comprometidas e com
conhecimento suficiente para realmente fazer um grande
mandato. Então, eu quero lhe parabenizar e dizer que realmente
para mim foi muito bom, aprendi muito com Vossa Excelência
e esses dois anos que estivemos aqui juntos, realmente foi um
prazer conhecê-lo e trabalhar junto, lado a lado com Vossa
Excelência.

Muito obrigado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, meu líder Deputado
Edson. Quero dizer que o Município de Ariquemes, as portas
da prefeitura de Ariquemes, estão abertas para Vossa
Excelência, não só para os nossos Pares.

A Sra. Ana da Oito – Permita-me um aparte, Deputado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte a Deputada
Ana.

A Sra. Ana da Oito – Já lhe parabenizei, vou lhe parabenizar
novamente, lhe dizer que Deus está do seu lado, que ele lhe
ilumine sempre, lhe der sabedora para que Vossa Excelência
possa conduzir esse seu mandato de prefeito em Ariquemes,
que é um grande polo regional, porque os polos regionais vão
precisar de Vossa Excelência, são municípios pequenos. Que
Vossa Excelência possa conduzir o seu mandato com muita
humildade, seriedade e um planejamento bem corretinho e
tudo sairá a mil maravilhas. Quero lhe pedir desculpas pelas
brincadeiras que ás vezes para descontrair a monotonia, nós

fazemos aqui no dia a dia, dizer que lhe desejo toda felicidade
do mundo e conte com as minhas emendas, porque lá eu tive
voto, se todo Deputado pensasse como eu, tirasse votos e
levasse recursos, Guajará-Mirim, estaria bem melhor. Então
eu gostaria de dizer que vou lhe dar recursos para que Vossa
Excelência possa administrar para o povo da regional de
Ariquemes.

Obrigada por Vossa Excelência ser amigo, parceiro e
companheiro.

Quero lhe dizer que os funcionários do IDARON,  que
contem sempre com essa Deputada. Sei da luta de vocês do
IDARON que são pessoas e família que precisam de um bom
salário, valorizar o funcionário público é a minha prática, e eu
estou aqui para apoia-los.

Muito obrigada.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado Deputada Ana, eu que
peço. Concedo também.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, vou falar só
no final. É só para pedir aos Deputados, eu sei que todo mundo
está parabenizando sorte para o nosso companheiro Lorival,
que vai se despedir da gente, mas tem três Sessões, além da
Ordinária, tem mais duas Sessões Extraordinárias que nós
vamos convocar, e eu não queria intervalo para almoço não,
vamos ser bem objetivos nos elogios.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Presidente.

O Sr. Zequinha Araújo – Permita-me um aparte, Deputado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte ao Deputado
Zequinha. Olha como falou o Presidente, vai demorar uma
hora.

O Sr. Zequinha Araújo – Não, o que é isso, o pessoal já
falou tudo, todas as suas virtudes, só quero parabenizar
também.

Quero cumprimentar também os servidores do IDARON,
cumprimentar também o pessoal do grupo de apoio da SEAD
que estão presentes esperando bons resultado do nosso
pessoal, com certeza estarão presente também, e podem
contar conosco, estamos aqui é para isso mesmo.

Dizer para Vossa Excelência a satisfação grande de
estarmos aqui e saber que realmente nós podemos ter a certeza
de que Ariquemes está em boas mãos, porque Vossa Excelência
mostrou aqui como é sua postura, sua dedicação o seu perfil,
é nesse sentido que nós acreditamos. Só quero dizer, lhe pedir
uma coisa; que realmente Vossa Excelência possa também
trabalhar em conjunto, fazendo com que a participação seja
expressiva dentro do seu governo, procure encontrar uma
maneira para Vossa Excelência utilizar bem o orçamento
participativo, porque dessa maneira Vossa Excelência poderá
está trabalhando, está sentindo junto com a população o que
é melhor para ela. Quando se trabalha isoladamente as coisas
não fluem muito bem, mas quando se trabalha em conjunto
com a comunidade, com a população, ouvindo a população,
dessa maneira Vossa Excelência vai trabalhar bem melhor e
os resultados serão bem satisfatórios. Com certeza nós
acreditamos em Vossa Excelência.

Um grande abraço, felicidade e conte conosco. Valeu.
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O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigado, Deputado Zequinha,
obrigado pelo apoio.

A Sra. Glaucione – Permita-me um aparte, Deputado.

O SR. LORIVAL AMORIM – Concedo um aparte a Deputada
Glaucione.

A Sra. Glaucione – Deputado Lorival, para nós, como disse o
Deputado Ribamar, é lamentável  sua saída, que foi e é
companheiro nosso aqui da Casa. Mas com certeza é para um
reconhecimento melhor, então, nós queremos lhe parabenizar,
e que bom que Vossa Excelência está deixando tantos amigos,
tantos colegas que poderão lhe ajudar na sua administração,
no seu município com emendas parlamentares e com espaço
político dentro de Porto Velho, isso é muito bom. E com certeza
aprendemos, não é Deputada Epifânia? com ele, inclusive o
primeiro corte, o primeiro corte ele que nos ensinou. Então,
parabéns.

Quero aproveitar para cumprimentar os servidores do
Estado, tanto do IDARON, os técnicos, já estamos aí com acesso,
vamos está votando daqui a pouco e para V. Exª, Lorival é uma
alegria, com certeza está aqui, praticamente no último dia de
Sessão do seu mandato e está votando em beneficio do pessoal
do IDARON que com certeza é a sua família.

Parabéns, que Deus te abençoe, sucesso em Ariquemes,
e conta também com a Deputada Glaucione.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigada Deputada, ela está
falando do primeiro corte, não é corte no orçamento, é corte
no churrasco.

A Sra. Epifânia Barbosa – Permita-me um aparte?

O SR. LORIVAL AMORIM – Pois não, Deputada.

A Sra. Epifânia Barbosa – Deputado Lorival, eu só quero
também prestar as homenagens e agradecer a atuação de V.
Exª aqui nesta Casa, na Assembleia Legislativa, por todo trabalho
prestado ao Estado de Rondônia e desejar todo sucesso na
sua gestão como Prefeito em Ariquemes e também nos colocar
a disposição para qualquer projeto, qualquer trabalho que seja
necessário para elevar ou minimizar sua administração com a
população de Ariquemes. Então, sucesso na sua nova gestão e
muita firmeza porque não é fácil.

Parabéns.

O SR. LORIVAL AMORIM – Obrigada, Deputado Epifânia, pode
saber que eu vou contar e precisar muito do apoio dos
Parlamentares nesse novo desafio.

O Sr. Kaká Mendonça – Um aparte, Deputado?

O Sr. Lourival Amorim – Concedo o aparte ao Deputado Kaká.

O Sr. Kaká Mendonça – Gostaria também Deputado Lorival...
primeiro quero parabenizar V. Exª. Já estou aqui há quase
dezesseis anos nesta Casa, e já passaram por aqui vários
Parlamentares, e quero que V. Exª teve uma importância muito

grande; muito centrado, muito equilibrado, um Deputado que
sempre procurou quando usar das palavras sábias sempre para
o ponto de equilíbrio.  Deus abençoe V. Exª. Nesses quase dois
anos de mandato aqui na sua convivência, com os nossos
queridos Deputados e Deputadas se deu através das urnas a
eleição da Prefeitura de Ariquemes. Então se V. Exª teve êxito
como Deputado Estadual, V. Exª é uma autoridade constituída
por Deus, Deus tem propósito na sua vida, que V. Exª possa
continuar retribuindo com essa bondade. Como essa pessoa
centrada que V. Exª é, vem contribuindo como pecuarista, como
empresário e agora como político para desenvolvimento de
Rondônia. Eu não tenho dúvidas de que Ariquemes estará em
boas mãos, uma pessoa que tem comprometimento com a
população. Vamos torcer para que V. Exª faça um grande
mandato para o município de Ariquemes, contribuindo cada
vez mais para o desenvolvimento do Estado de Rondônia. Que
Deus abençoe V. Exª, nessa nova caminhada.

O SR. LORIVAL AMORIM – Amém, Deputado Kaká. Obrigado
pelas palavras, eu tenho certeza que nós vamos dar tudo de
nós para que Ariquemes realmente continue crescendo no rumo
certo. Obrigado a todos vocês e vou me despedir de Vossas
Excelências,  despedir daqui da Assembleia, mas eu vou colocar
aqui Ariquemes, a Prefeitura de Ariquemes a disposição de
Vossas Excelências, estamos de portas abertas para todos os
Parlamentares, para todos os meus amigos aqui. E dizer que
todas as emendas também dos Deputados será bem-vinda a
Ariquemes, porque Ariquemes é a cidade que mais cresce, e
de acordo com o crescimento os problemas também crescem
e nós temos que enfrentá-los, mas com fé em Deus, com
sabedoria podemos vencer. Quero desejar a todos amigos,
colegas e o pessoal que está lá no auditório, que o ano de
2013 seja com muita saúde e Paz para todos.

Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Lorival. Desejar a V. Exª muita força, muito juízo na
administração de Ariquemes. O que o Deputado Ribamar falou,
é importante começar bem, não é mesmo Deputado Ribamar?
Porque muitas vezes não é fácil administrar um município grande
como Ariquemes, e tem alguns casos que é bom para tirar
como exemplo, porque se a gente começar errado para depois
concertar não é fácil. Por isso eu espero Deputado Lorival, que
V. Exª forme uma boa equipe e realmente faça uma
administração boa em Ariquemes, também pode contar
conosco.

Eu tive duzentos e poucos votos em Ariquemes eu quero
colocar uma emenda lá no município, V. Exª pode trazer um
projeto, principalmente na área de Esporte e Cultura, que eu
tenho o maior prazer de colocar um dinheiro a mais lá pra
executar, no município de Ariquemes.

Obrigado Deputado Lorival. E dizer que V. Exª, foi um
bom companheiro, nesses quase dois anos de mandato V. Exª,
contribuiu muito para nossa Assembleia.

Com a palavra o nosso Deputado, líder do Governo,
Edson. Deputado Edson, fale o mínimo possível, nós estamos
com fome.
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O SR. LORIVAL AMORIM – Meu líder, só quero agradecer as
palavras do Presidente, palavras sábias, do Presidente. Já
mandei fazer o Projeto da Praça 10, viu? Compromisso com a
Emenda do Deputado Hermínio, a praça do Setor 10 de
Ariquemes vai ser a Emenda do Deputado Hermínio.

O SR. EDSON MARTINS – Cumprimentar o Senhor Presidente,
Deputado Hermínio Coelho, os Senhores Deputados, as
Deputadas Epifânia, Glaucione e Ana da Oito. Cumprimentar a
todos os servidores aqui do IDARON do SINTRAER, os Técnicos
Tributários, tem algumas pessoas presentes. Eu gostaria de
cumprimentar, não sei se está presente aí o senhor Josué Bel,
Josué Bel, líder do bairro Conceição, líder comunitário lá do
bairro Conceição. Eu acho que parece que ele não está mais
presente. Eu vou lhe fazer um pedido, Presidente Hermínio, o
Josué me chamou ali, ele teve algum transtorno para subir
naquele ressalto com a cadeira, realmente a lei de
acessibilidade, eu sei que não foi realmente construída aquilo
ali como está de acordo com a Lei, porque esta Casa na verdade
foi adequada para que pudesse estar atendendo o Poder
Legislativo, não é culpa do Presidente Hermínio. Mas de repente,
Presidente Hermínio, há  possibilidade de tirar aquele degrau e
colocar uma pequena rampa na chegada. É um pedido do Josué
que estava ali e que teve algum transtorno para conseguir
adentrar no Plenário.

Eu gostaria Senhor Presidente, só de aproveitar para
parabenizar todos os Deputados pelo grande trabalho que
prestaram aqui a esta Casa, pela dedicação e pelo empenho
de cada um. Aproveitar neste final de ano para desejar um
Feliz Natal, não só aos Deputados, mas a todos os servidores
da Casa, a imprensa, ao nosso povo presente aqui no Plenário.
E que Deus esteja abençoando, que a esperança, a paz esteja
renascendo nos corações de cada um para que 2013 realmente
seja um ano muito próspero.

Eu gostaria Presidente, de dizer que nós tivemos uma
reunião aqui no fundo, onde foi acordado de hoje votarmos o
Orçamento, como sempre nesta data, todos os anos até o dia
15, que vota o seu orçamento e que saia de recesso. Nós temos
muitas Matérias importantes do executivo para ser votado,
porém, não passou, ainda pelas comissões e não é possível
hoje votar todas as Matérias. No entanto, foi acordado, e eu
gostaria de deixar registrado aqui neste dia, o compromisso
que todos os Deputados demonstraram estar voltando na
semana que vem, na terça-feira e quarta-feira, foi o acordo
feito ali no fundo, eu gostaria de deixar registrado, a imprensa
está presente, o compromisso de todos os Deputados estarem
retornando a esta Casa, na Extraordinária, mesmo sem
remuneração, para que possamos estar votando Projeto de
interesse, mesmo sem remuneração, estaremos votando Projeto
de interesse do povo do Estado de Rondônia. Nós temos vários
Projetos interessantes, inclusive, remanejamento,
suplementação orçamentária, para que possa até mesmo
cumprir com os compromissos de pagamento de servidores e
encargos, e alguns até por excesso de arrecadação, que é
convênio, recursos que está entrando nos cofres do Estado
que fará com certeza, que será muito importante para o Estado
de Rondônia. Os Deputados assumiram esse compromisso,
portanto, nós vamos estar hoje votando o Orçamento, o Projeto
ali também de interesse dos servidores da Saúde, do SINTRAER

e esse compromisso, eu espero que realmente cada Deputado
esteja presente atendendo a convocação, se possível, na
próxima semana a gente esteja votando, porque realmente
são Projetos importantes para o Estado de Rondônia. Eu
gostaria de deixar aqui registrado, senhor Presidente, esse
compromisso que foi firmado ali na reunião na sala dos fundos.
Eu sei que podemos contar com todos os Deputados que sempre
tem colaborado. E mais uma vez, não tenho dúvida que estarão
colaborando com o Estado de Rondônia, desempenhando as
suas funções Parlamentares.

Eram essas as minhas palavras, Senhor Presidente.
Muito obrigado.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

(Ás 12 horas e 14 minutos o Senhor Hermínio Coelho
passou a Presidência ao Senhor Flávio Lemos)

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Só para parabenizar e registrar a
presença do nosso vereador, agora eleito, do município de
Porto Velho, nosso amigo Fogaça que é do PTB, nosso partido.
Parabéns Fogaça, que Deus abençoe você, uma pessoa humilde,
que Deus o abençoe  com essa vitória, que possas fazer um
grande trabalho representando o povo de Porto Velho, na
Câmara Municipal. Parabéns. O PTB fica feliz de ter mais um
vereador.

Parabéns.

O SR. JEAN DE OLIVEIRA – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

O SR. JEAN DE OLIVEIRA – Fazer uma Questão de Ordem,
até porque o Deputado Kaká fez e é do Partido, é
correligionário. Mas quero parabenizar de fato o grande
companheiro que eu tive a oportunidade de conhecer a alguns
anos, e conhecendo a pessoa dele nessas eleições, pudemos
caminhar juntos. E o resultado está aí, o povo quis, te elegeu
com uma quantidade de votos precisa, mil e setecentos votos,
aproximadamente, e hoje é mais um membro da Casa de Leis
do Município de Porto Velho. Parabéns. Desempenhe um papel,
Porto Velho necessita de político atuante, de políticos que
mudem a realidade da qual nós estamos vivendo, hoje.
Parabéns Fogaça, sucesso nesta empreitada.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Presidente)- Senhores e Senhoras
Deputados, Parlamentares conforme preceitua a alínea ‘O’,
inciso 1º, artigo 14, do Regimento Interno, anunciarei a seguinte
Ordem do Dia para esta Sessão: Proposta Emenda
Constitucional nº014/12,  Proposta Emenda Constitucional
nº015/12 do Deputado Hermínio Coelho, Projeto de Lei
Complementar nº073/12 do Poder Executivo, Projeto de Lei
nº108/12 do Poder Executivo, Projeto de Lei nº551/12 do
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Deputado Ribamar Araújo, Projeto de Lei nº691/12 do Poder
Executivo, Projeto de Lei nº721/12 do Poder Executivo, Projeto
de Lei nº723/12 do Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia,
Projeto de Lei nº727/12 do Poder Executivo, Projeto e Lei nº730/
12 do Deputado Adelino Follador.

Encerrado o Grande Expediente, passemos às
Comunicações de Liderança.

Com a palavra o Deputado Ribamar Araújo.

(Às 12 horas e 18 minutos o Senhor Flávio Lemos passou
a Presidência ao Senhor Hermínio Coelho)

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Excelentíssimo Senhor Hermínio
Coelho, Presidente desta Casa, demais membros da Mesa,
nobres Pares, imprensa, funcionários. Cumprimentar também,
os populares, na Galeria, os funcionários do IDARON, os
Técnicos Tributários aqui presentes nesta Sessão, meus
senhores. Por mérito do Jornalista Erinaldo, meu conterrâneo
da Paraíba, conterrâneo de nascimento e também conterrâneo
de coração, rondoniense, porque aqui nesta terra morando há
tanto tempo. A terra que nos acolheu e que eu, particularmente,
tenho um vínculo maior com o Estado de Rondônia, tanto tenho
mais tempo de vida aqui no Estado de Rondônia, como tenho
vínculo maior com este Estado. Um vínculo de coração afetivo,
porque aqui ingressei na vida profissional, aqui casei, aqui
nasceram os meus filhos, aqui estão todos os meus
empreendimentos. De forma que eu tenho uma fase, aqui
conquistei muitas amizades, de forma que eu tenho um laço
muito maior com o Estado de Rondônia do que com o meu
Estado de nascimento, a Paraíba. Mas hoje dia 13 de dezembro,
e me lembrou muito bem, repito, o jornalista Erinaldo, completa
hoje cem anos do nascimento de Luiz Gonzaga, e eu queria Sr.
Presidente, o senhor nordestino como sou de nascimento, que
deixasse registrado nos anais desta Casa essa singela
homenagem que faço neste momento a um artista que
considero o maior artista da música de todos os tempos neste
Brasil levando em consideração, Deputado Luiz Cláudio, Vossa
Excelência também que é lá do sertão do nordeste, que tem
aproximadamente a minha idade e sabe perfeitamente o que
é ser sertanejo do nordeste e sabe perfeitamente quem foi o
artista Luiz Gonzaga, um homem que nos anos 30 do século
passado conseguiu fazer sucesso com uma sanfona, um
nordestino negro conseguiu fazer sucesso na cidade do Rio de
Janeiro, por isso eu não tenho nenhuma dúvida que esse talento
desse homem é um talento praticamente inigualável em termos
de música nesse Brasil inteiro, e aí Deputado Luiz Cláudio, o
Deputado Marcelino, o Deputado Hermínio, que somos
sertanejos do nordeste, aquele nordeste que quem tem a nossa
idade tem hoje por mais distante que a gente esteja, aqui
também tem um outro nordestino que é o Deputado Flávio,
por mais distante que seja e que estejamos daquele torrão
brasileiro a gente em determinados momentos, principalmente,
quando ouvimos a música de Luiz Gonzaga, nos dá uma crise
de saudosismo voltando ao passado e lembrando daquele
sertão, sertão que só existe nos costumes aquele único lugar
no mundo que é o sertão nordestino em determinadas coisas,
e lá devido as grandes dificuldades que enfrentamos, parece
que as dificuldades da seca, as dificuldades do abandono que
o Poder Central  durante toda história do Brasil teve por aquele

sertão nordestino, por aquele Nordeste parece que nos deu
mais força para superação e têm algumas coisas interessantes
daquele sertão nordestino, daquele nordeste, Deputado,
Presidente, Hermínio Coelho; entre elas o jornalista Erinaldo o
culto que o sertanejo, que o nordestino faz, a bravura e muitas
vezes confundem com a violência que lá sempre existiu, mas
naquele tempo era um violência ideológica, era uma violência
em defesa da honra, em defesa das disputas de terras e até
em defesa da palavra que era uma das coisas que mais o
nordestino primava era pela honestidade da palavra.

O Sr. Luiz Claudio – Um aparte, Deputado?

O Sr. Ribamar Araújo – Concedo um aparte com muita honra
ao Deputado, querido Deputado Luiz Claudio.

O Sr. Luiz Cláudio – Nobre Deputado, Ribamar, eu quero somar
com Vossa Excelência, na sua fala em homenagem a um grande
brasileiro; brasileiro esse, que denunciava a injustiça dos
nordestinos, denunciava a falta de apoio de políticas públicas
ao nordeste e cantava realmente a realidade de um povo, de
uma gente trabalhadora, e que realmente precisavam e
precisam  ser melhor visto. Luiz Gonzaga é um ícone da música
brasileira, é um poeta, é um homem que até hoje com os
seus, faz 100 anos, que faria 100 anos, com certeza não só os
nordestinos mais todo brasileiro que ama sua terra, ama o seu
país, reconhece Deputado Ribamar, o grande músico, o grande
poeta, o grande nordestino que foi Luiz Gonzaga, Luiz Gonzaga,
realmente, ele cantava a história de um povo, Deputado
Hermínio Coelho, que é precisamente lá bem próximo de Exu,
da região do sertão, conterrâneo do Luiz Gonzaga. Eu sou do
Agreste, e na verdade Deputado Ribamar a gente percebeu
durante este ano homenagens, principalmente, no nordeste
em todos os lugares, até no Rio de Janeiro a gente viu, eu não
sou fã de carnaval, mas eles homenagearam o Luiz Gonzaga,
e o Luiz Gonzaga cantava a história de um povo, o sofrimento
de um povo, ele cantava exatamente para que os Governos
acordassem, olhassem melhor para aquela região. Então, aqui
eu quero somar a Vossa Excelência a essa homenagem tão
merecida de um grande brasileiro, um grande nordestino que
foi o poeta, o cantor, o sertanejo, o homem simples que
realmente merece todo o reconhecimento do povo brasileiro e
desta Casa. Por isso, quero lhe parabenizar por estar aqui
relembrando um grande cidadão que foi o poeta Luiz Gonzaga.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Muito obrigado, Deputado Luiz
Cláudio.

Continuando. Esse artista foi um homem que retratou
através de sua música fielmente toda realidade do nordeste e
toda realidade do povo nordestino, ele retratava com todas as
riquezas de detalhes toda vida, todo sofrimento, mas acima de
tudo também toda alegria que tem o povo nordestino. Destacava
também em suas músicas essa superação que nós temos
através do sofrimento e destacava também o talento que o
povo nordestino tem na música, na arte, na gastronomia, na
literatura, enfim, ele não deixava absolutamente nada do
nordeste sem ser retratado através das mais diversas
composições de música que fez ao longo dessa vida. Por isso
quero deixar registrado essa singela homenagem desse
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sertanejo do nordeste que ama a música do nordeste. Fui um
sertanejo que vivi intensamente a vida do sertão até uma certa
idade quando tive que pelas grandes dificuldades que lá
enfrentava ser expulso, num bom sentido, e aqui procurar abrigo
nesta terra querida que me recebeu com os braços abertos e
que sou tão grato a essa terra. Então, querido Jornalista
Erinaldo, deixe aí registrado a minha homenagem que deve
ser a homenagem de todos os nordestinos e todos os
descendentes de nordestinos que estão nesta terra.
A todos vocês muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Ribamar, eu fico feliz Deputado Ribamar de vê a nossa
Assembleia através de Vossa Excelência fazendo essa
homenagem, falando de Luiz Gonzaga, inclusive tem um filme,
não sei se Vossa Excelência já assistiu Deputado Ribamar, que
conta uma parte da... é muito bom o filme, é “Gonzaga de Pai
para Filho”. É muito bom o filme, vale à pena assistir, quem não
assistiu ainda, é bom assistir o filme “Gonzaga de Pai para
Filho”. Conta um pouco da história de Luiz Gonzaga,
principalmente nesse sentido, além dele trazer toda, dele levar
o nordeste para o restante do país, é uma prova da força do
sertanejo, do nordestino. Eu acredito que naquela época, que
ele foi de Exu para Fortaleza foi a pé. Porque naquela época
nem pau de arara tinha, em 1929 nem pau de arara tinha. O
coronel ameaçou de matar ele porque namorava a filha dele,
era uma branca bonita, estava se apaixonando pelo Luiz
Gonzaga, o coronel foi com pais dele e disse: - se você, eu só
não matei porque é filho de vocês, mas se ele não sumir daqui
eu vou matar ele. Aí ele foi para Fortaleza, que dá mais de
seiscentos quilômetros; eu acho que ele foi a pé, porque naquela
época não tinha transporte, ele foi a pé. Chegou lá, se alistou
no Exército e aí começa a história do Luiz Gonzaga. O filme
retrata um pouco a história. É muito bonita a história do nosso
Luiz Gonzaga.

O SR. EDSON MARTINS – Uma Questão de Ordem, Presidente?

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

O SR. EDSON MARTINS – Só gostaria, Presidente, de deixar
aqui um pedido: nós temos um Projeto de Lei de autoria do
Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia, “O presente Projeto
de Lei dispõe sobre a fixação de valores relativos aos
emolumentos e custos dos atos praticados pelos cartórios de
notas e registros públicos.”  Eu fui procurado por donos de
cartório, acabou de me ligar a pouco aqui, a Patrícia, que é
Presidente da ANOREG, ela representa os cartórios. E acho
que esta Casa representa o povo do Estado de Rondônia e eu
gostaria de pedir, senhor Presidente, que V. Ex.ª convocasse,
eu não sei se mais algum Deputado também foi procurado por
alguém pedindo esse Projeto. Como ele fixa a cobrança de
emolumentos e taxas, eu acho que nós precisamos realmente
analisar um pouco mais esse Projeto. Eu gostaria que V. Ex.ª
convocasse alguém do Poder Judiciário e a Presidente da
ANOREG, a senhora Patrícia para a próxima terça-feira, que
ela viesse nesta Casa, numa reunião ali na sala do fundo, como
de costume, ou ali na Presidência, para que pudéssemos
realmente discutir. Esse Projeto é de interesse dos cartórios e

do povo do Estado de Rondônia. Então eu acredito que neste
momento seria a oportunidade de tirarmos qualquer dúvida
para que  pudéssemos votar esse Projeto, porque chegou hoje
nesta Casa. Eu não tenho realmente conhecimento deste
Projeto, chegou agora e acho que realmente deve ser discutido
antes de ser votado. Então, eu gostaria Senhor Presidente,
que V. Ex.ª pedisse à Assessoria que convocasse para a
próxima terça-feira, que retirasse hoje de pauta e que fosse
discutido. Eu vou passar o telefone da Patrícia para que possam
ligar para ela vir participar dessa reunião. Gostaria de aproveitar
também aqui, para registrar a presença do Secretário Chefe
da Casa Civil, Dr. Marco Antônio e o Brito, também, que está
ali acompanhando.

Muito obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Foi colocado, já
foi lida a Ordem do Dia. Está nas Comunicações Parlamentares.
No caso nós vamos atender ao pedido do Deputado Edson,
vamos marcar, chamar o pessoal dos cartórios e chamar o
pessoal do Tribunal para terça-feira, pela manhã uma reunião,
que na terça-feira à tarde, então... No caso, o governo
convocando uma Extraordinária, eu acredito que ele vai
convocar, porque tem um monte de Projeto do governo aí que
eu acredito que tem que ser votado esse ano ainda, aí nós
vamos retirar o Projeto nº 723/12 da Ordem do Dia, que já
fora anunciado.

Registrar a presença aqui do Dr. Marco Antonio de Faria,
Secretário da Casa Civil; Sebastião Ferraz, Prefeito do município
de Rolim de Moura.

Deputado Ribamar, ainda sobre o Luiz Gonzaga, também
a questão, ele também é uma prova, era um homem que não
tinha ganância, um homem simples. Você vê um homem que
fez tanto sucesso e morreu pobre e no filme inclusive conta
isso. Tem uma passagem no filme, que é real, ele chega numa
cidade, se eu não me engano é até da Paraíba, ele ia fazer um
show num local fechado, cobrado o ingresso. Quando ele chega
lá, naquela cidade, todas as cidades ao redor, estavam todas
lá, tinha uma multidão, milhares de pessoas, aí o que foi que
ele fez? Ele cantou no meio da rua, de graça para todo mundo.
Os caras que queriam ganhar dinheiro com o show, brigaram
querendo que ele... E ele armou um negócio em cima de uma
laje de uma casa, de um teto e cantou de graça para todo
mundo que estava naquele município. O nosso Luiz Gonzaga,
ele é uma prova de que a ganância não leva ninguém a canto
nenhum. Outro homem também que morreu a poucos dias
que também é um exemplo, é aquele arquiteto, o Oscar
Niemeyer. Também é um, inclusive eu até pensei em
homenagear, quando nós fizermos a nossa nova Assembleia,
eu vou propor que a gente homenageie o Oscar Niemeyer, o
prédio da Assembleia, o nome dele e os salões, as salas da
Assembleia a gente homenageia com os nossos ex-deputados,
que já morreram. Vai ter até o salão da cultura, nós podemos
homenagear também o Luiz Gonzaga com uma sala da nossa
nova Assembleia.

Encerrada as Comunicações de Lideranças, passemos
à Ordem do Dia.

Solicito ao nosso Secretário que proceda à leitura das
Proposições recebidas.
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O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura das Proposições recebidas.

APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO - Requer
segurança desta Casa, para membros da sua família.

- PROJETO DE RESOLUÇÃO DE AUTORIA COLETIVA - Dá nova
redação ao inciso III, do artigo 75 do Regimento Interno.

- PROJETO DE LEI DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR - Revoga
a Lei nº 2.899, de 27 de novembro de 2012.

- REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Requer à
Mesa Diretora, na forma regimental, a realização de Audiência
Pública, no dia 27 de março de 2013, às 09 horas, para a
discussão sobre a situação da bovinocultura de Rondônia.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LUIZINHO GOEBEL - Indica ao
Governador do Estado de Rondônia a implantação de Quartel
de Corpo de Bombeiros, no município de Colorado do Oeste.

- SUBSTITUTIVO AO PROJETO DE LEI Nº 729/2012 DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO - Autoriza o Poder Executivo a
abrir crédito adicional suplementar para atendimento de
despesas com pessoal e encargos sociais, auxílios transporte,
fardamento, alimentação e saúde, como também atender às
despesas com transferências aos municípios, sentenças
judiciais, pagamento de amortização da dívida fundada interna
e externa, seus juros e encargos, formação do patrimônio do
servidor público – PASEB.

- EMENDA MODIFICATIVA DO DEPUTADO EDSON MARTINS -
Dá nova redação ao anexo único do Projeto de Lei
Complementar objeto da Mensagem nº 290, a qual “Altera a
organização administrativa do Poder Executivo Estadual”, de
autoria do Poder Executivo.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Solicito ao senhor
Secretário proceder à leitura das Matérias a serem apreciadas.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO HERMÍNIO COELHO - Requer
segurança desta Casa, para os membros de sua família.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão e
votação.

Esse Requerimento, que eu estou recebendo, de uma
forma ou de outra a gente vem recebendo alguns tipos de
ameaças. E eu tenho, eu estou pedindo para a Assembleia,
para os nossos companheiros Deputados e Deputadas que
agora, no mês de, o restante do mês de dezembro e o mês de
janeiro, meus filhos vão viajar e eu estou pedindo que dois
policiais da Assembleia, dois policiais militares acompanhem
os meus meninos. É isso que diz o Requerimento aqui. Vou
colocar em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LUIZ CLÁUDIO - Requer à Mesa
Diretora, na forma regimental, a realização de Audiência
Pública, no dia 27 de março de 2013, às 09 horas, para a
discussão sobre a situação da bovinocultura de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do nobre Deputado Luiz Cláudio. Não havendo
quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.
Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROPOSTA
DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 014/12 DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO E OUTROS - Acrescenta dispositivo na
Constituição Estadual.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Nesse Projeto falta
o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça. O Projeto
tem uma Emenda. Só para corrigir a redação. Eu quero dizer o
seguinte, essa Emenda nossa é para, inclusive já estão
apelidando de a PEC do Izamor. É para o servidor, no caso,
Deputado Neodi, acima de 70 anos, completando 70 anos ele
poder continuar na ativa. O Izamor tem 70 anos, mas parece
um menino ainda. Aí, essa Emenda é exatamente para
beneficiar companheiros como o Izamor, têm muitos no nosso
serviço público no nosso Estado e é isso. Falta o parecer da
Comissão de Constituição e Justiça.

Eu vou pedir ao Deputado Neodi dar o parecer no
Projeto, com Emenda, pela Comissão.

O SR. NEODI – Sr. Presidente, Senhores Deputados, Senhoras
Deputadas, público presente. O Projeto de Emenda Constitucional
nº 014/12, do Deputado Hermínio Coelho e Outros, autoria
coletiva, que acrescenta dispositivo à Constituição Estadual.
Senhores Deputados o Projeto, o autor do Projeto, o Deputado
Hermínio já acabou explicando; ele visa dar oportunidade a
um cidadão, a uma cidadã que com 70 anos está gozando de
pleno vigor de saúde e com certeza com muita experiência,
com muita competência, hoje é vetado a ele a continuidade do
trabalho em órgãos públicos. Então visa corrigir essa injustiça
que se faz com aqueles que já contribuíram tanto, e podem
continuar contribuindo para o crescimento das instituições, para
o crescimento do nosso Estado. Então diante do exposto, Senhor
Presidente, nós somos de Parecer favorável a aprovação desse
Projeto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Neodi.

Em discussão o Parecer favorável ao Projeto com
Emenda do Deputado Neodi. Não havendo que queira discutir,
em votação.
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Os Deputados favoráveis à aprovação do Parecer
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Vou colocar em votação o Projeto, mas precisa de

dezesseis votos, isso é uma emenda a Constituição.
Convido a todos os Deputados, convido ao Deputado Jean,

o Deputado Kaká, todos os Deputados que estão na Casa para
vir para o Plenário para votarmos o Projeto.

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em
votação o Projeto. É votação nominal.

O Projeto já está em processo de votação, mas com a
palavra para falar do Projeto, o Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente primeiramente quero
cumprimentar a todos com um bom dia, cumprimentar Vossa
Excelência como Presidente, em nome do qual eu cumprimento
todos os membros desta Casa, os colegas Deputados.
Cumprimentar a colega Deputada Ana, a colega Deputada
Epifânia, colega Deputada Glaucione que representam o
parlamento feminino, a mulher dentro da Casa do povo.
Cumprimentar a todos e em especial uma das pessoas que nos
motivou e nos fez refletir o que é o ser humano, o que é o
servidor. E está aqui, talvez ele nem saiba do que nós estamos
falando, que é para ele. O Izamor, eu estou falando aqui é para
você meu amigo, o Projeto que vamos votar agora, essa Emenda
Constitucional, é a Emenda Constitucional conhecida entre nós,
como Emenda Constitucional Izamor. E eu estou falando isso
aqui gente, porque como várias vezes eu já vim aqui e já falei
da minha história enquanto Deputado, enquanto filho de um
ex-Deputado, que conhece a Casa há muito tempo, conheço os
servidores desta Casa também há muito tempo. E o Izamor é
uma das pessoas que eu tive a felicidade de conhecer enquanto
criança. Em 1993 eu já conhecia seu Izamor, a pessoa que de
lá para cá eu tive a honra e a felicidade de estar ao meu lado
em várias, em vários pleitos, ele e sua família.

Senhor Presidente eu queria aqui relatar que essa
Emenda vem fazer jus não só ao Izamor, mas a todos, o Izamor
é uma realidade, é um senhor de 70 anos ativo, que se fosse
tirado dele o direito de vir a Assembleia trabalhar, eu tenho
certeza que isso o faria mal, seria prejudicial a sua saúde, ao
seu estado psicológico, porque o Izamor não tem cara de ter
70 anos, mas já tem, acorda às cinco horas da manhã e vem
para a Assembleia, e eu quero relatar isso, Izamor, porque
você pode ser o exemplo para muitos outros servidores que
também tem as suas raízes plantadas nesta Casa. A Assembleia
vota uma Emenda Constitucional Estadual para que permita
que servidor comissionado possa participar, acima da idade de
70 anos, a Constituição Federal diz que servidor de carreira,
você é servidor de carreira aposentado, porém, está em cargo
de comissão, e nós queremos ter a oportunidade de tê-lo por
muito mais tempo aqui. Eu, Senhor Presidente, na época que
esse Plenário era ainda diferente, antes da reforma que a
Assembleia passou, eu me lembro que aqui Deputado Ribamar,
tinha um microfone só, e ele tinha essa mesma flexibilidade, e
o plenário estava fechado, Deputado Marcelino, não era dia de
Sessão, era um dia comum, como o plenário estava fechado
vim ao plenário conhecer. Na época o meu pai Carlão de Oliveira
era Deputado Estadual, salve engano, meu pai já era vice-
Presidente da Casa em 1996, ou 1997, e aí Deputado Ribamar,

eu vim aqui no plenário da Assembleia e achei legal aquilo
tudo, peguei o microfone e entortei até dar a minha altura,
vim aqui na Tribuna, meti as mãos aqui e pensei: um dia eu
quero ser Deputado Estadual, e esse dia é uma realidade.
Então seu Izamor, poder estar aqui Deputado Estadual,
relembrando uma conversa enquanto criança estar votando
um Projeto de lei Constitucional que beneficia o senhor e muitos
outros servidores que tem suas raízes plantadas nesse
Parlamento, me satisfaz, me envaidece, me engrandece. Todos
os colegas, eu quero dividir esse momento que para mim é
muito particular, mas que o fato aqui sendo votado é para
beneficiar vários membros desta Casa.

Seu Izamor, parabéns.

O Sr. Maurão de Carvalho – Ainda com aparte, aqui.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Olha, nós temos
um monte de Projetos para votar, nós temos mais duas
Extraordinárias para frente. Eu pedi o almoço, mas eu não
queria... nós só vamos almoçar depois que terminar, vamos
diminuir as falas. Eu só queria dizer, eu estava chamando
Azamor e é Izamor, é um nome meio complicado não é, é
meio afeminado esse trem, não é Deputado Ribamar? Izamor
não é um negócio...

O Sr. Adelino Follador – Senhor Presidente, o senhor a pouco
avalizou ele, disse que ele era muito... Agora Vossa Excelência
já está desmerecendo ele, Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Lá na nossa terra
é Sebastião, é Antônio, é José não tem esse negócio de Izamor,
lá não tem, pois não Deputado Maurão.

O Sr. Maurão de Carvalho – Presidente, eu só queria
parabenizar e dizer que foi de grande importância o Projeto
de Lei aprovando esta Lei. O Izamor é um exemplo aqui nesta
Casa, e eu queria nas palavras do Deputado Jean, parabenizar
o discurso, a fala do Deputado Jean. E dizer que para mim foi
uma alegria poder hoje estar votando a Lei Izamor aqui, que
está  prestigiando, não só o Izamor, mas todas as pessoas
que chegam nessa idade, que realmente prestam um grande
trabalho para esta Casa. Portanto, está sendo prestigiado hoje
nesta Casa. Então parabéns pela Lei e pessoas como Izamor
merecem que seja aprovado Projeto como esse para que eles
continuem trabalhando e vivendo nesta Casa.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da 8 - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - sim
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim.
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesualdo Pires – ausente
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- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório – ausente
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Neodi - sim
- Deputado Ribamar Araújo – sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Maurão.

Votação Encerrada.
Projeto aprovado em 1ª Discussão e Votação, com 17

votos favoráveis.
Está aprovado. Vai a 2ª Discussão e Votação.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad – hoc) –
PROPOSTA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 015 /12 DO
DEPUTADO HERMÍNIO COELHO E OUTROS – Acrescenta os §§
7º e 8ª ao artigo 48 da Constituição Estadual.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Esse Projeto
também falta o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Esse Projeto é o que cria os critérios da ficha limpa para os
Conselheiros do Tribunal de Contas. Para sermos candidatos
nós, os políticos  precisamos ter a ficha limpa, e para ser
conselheiro do Tribunal de Contas  é que necessita mais ainda.
Estamos colocando que para ser, além da ficha limpa, também
está falando aqui no Projeto sobre a questão de nepotismo
também, por exemplo: o governador não pode indicar a mulher
dele, nem os irmãos, nem as irmãs, nós deputados não
podemos indicar parentes nossos para ser Conselheiro do
Tribunal de Contas, por isso que o Projeto é importante.

Falta o Parecer da Comissão de Constituição e Justiça.
Solicito ao Deputado Ribamar para emitir o Parecer pela

Comissão de Constituição e Justiça.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Sr. Presidente, nobres Pares,
trata-se do Projeto de Emenda a Constituição 15/2012, do
Deputado Hermínio Coelho e outros, que acrescenta os
Parágrafos 7º e 8º ao artigo 48 da Constituição estadual.

Primeiro quero parabenizar V. Exª, pela autoria de um
Projeto tão importante. Nós que sempre defendemos a ética e
a moralidade na política, na vida pública, e por ser um Projeto
que tem respaldo constitucional, regimental e legalidade, o
meu Parecer é favorável.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Ribamar.

Em discussão o Parecer favorável do nobre Deputado
Ribamar Araújo.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, para discutir, eu
gostaria de pedir ao Projeto do Executivo que está aqui da

Ficha Limpa envolvendo todos os Poderes, inclusive essa Casa
de leis, inclusive o próprio Governo do Estado, que seja votado
o mais rápido possível. Está tramitando nesta Casa esse Projeto,
e eu gostaria que todos votassem para que todo o Executivo, o
Legislativo, todos respeitem a ficha limpa pois foi um Projeto a
nível nacional, um Projeto popular que teve um milhão e
quinhentos mil assinaturas, e nós devemos votar o mais rápido
possível. Acho que isso é bom para começar a moralizar mais
a política no Estado de Rondônia.
Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado.

O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Eu queria reforçar aqui o
pedido do Deputado Adelino, já que esse Projeto está na Casa,
nós estamos votando esse, então que colocasse em pauta...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Pode pegar o
Projeto, inclusive o Projeto parece que está tramitando na casa,
apesar de  eu ouvi falar que queriam pegar de volta.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Reforçando o pedido do
Deputado Adelino Follador, do Deputado Maurão, também, esse
Projeto, Presidente, já está com o relatório concluso e a relatora
é a Deputada Glaucione, mas está no poder da Comissão de
Constituição e Justiça do Deputado Luizinho. Eu peço a V. Exª,
Deputado Luizinho que coloque em pauta esse Projeto porque
é de suma importância. V. Exª, eu, qualquer um de nós para
ser um deputado estadual ou um vereador tem que ser fecha
limpa, por que não ordenador de despesa, também? E nós
deputados não somos ordenadores de despesa, mas na
estrutura do Executivo tem que ser. Faça esse favor para nós,
coloque esse Projeto.

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Sr. Presidente, eu gostaria que o
Senhor consultasse o Departamento Legislativo, porque uma
vez que qualquer deputado, dando Parecer ele dá o Parecer
por todas as comissões pertinentes e eu acho que não pode
mais, depois do Parecer, voltar para a Comissão de Constituição
e Justiça.

O SR. ADELINO FOLLADOR – É outro Projeto, é do Executivo.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É outro Projeto,
Deputado.

O SR. LUIZINHOEL GOEB – Presidente, na realidade o Projeto
chegou essa semana, nós já distribuímos para o relator e,
com certeza, hoje, aliás, hoje era para nós termos essa reunião.
Portanto, ficou acordado entre os deputados que é para a
próxima terça-feira, como relatou o Deputado Edson Martins.
Então na próxima semana já estará relatado pelas Comissões
e com certeza sendo votado no Plenário, até porque há um
clamor de toda Assembleia Legislativa.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Mas era importante
nós colocarmos hoje, porque esse Projeto... Nas extraordinárias
só vamos votar os Projetos que o governo mandar para cá.
Perigoso ele não mandar esse Projeto. Ele vai mandar pedindo
para votar na Extraordinária....
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O SR. MAURÃO DE CARVALHO – Então, vamos votar logo
hoje.

O SR. EDSON MARTINS – Sr. Presidente, pode ser votado
também no dia, com certeza o Executivo vai mandar a pauta e
a pauta vai incluir todos os Projetos que for prioridade. Esse
Projeto pode ser uma prioridade para essa votação, pode ser
votado na terça-feira, sim.

A SRA. GLAUCIONE – Questão de Ordem.

O Sr. Hermínio – (Presidente) – Pois não, Deputada.

A Sra. Claucione - Eu sou relatora do Projeto, já dei o Parecer
favorável e está à disposição, ai está o presidente da Comissão
de Constituição e Justiça e pode trazer para o Plenário para
votar.

O SR. FLÁVIO LEMOS – Sr. Presidente, é só incluir  na pauta,
é simples, já foi relatado, o deputado Luizinho diz que é para a
próxima, vamos colocar hoje na pauta para a  gente já poder
matar a situação da Ficha Limpa. Então eu peço a V. Exª. que
inclua na pauta de hoje esse Projeto de Lei.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – É bom isso para
evitar... que no dia Deputado Ribamar, que nomearam o
Secretário da SECEL, lembra que nós falamos de catita, que
era uma catita?

O SR. RIBAMAR ARAÚJO – Lembro perfeitamente Senhor
Presidente, quando o Senhor disse que o governador tinha
nomeado para a SECEL uma catita, aí eu disse aqui sem ser no
microfone que o senhor estava um pouco enganado, o senhor
estava sendo muito modesto, o senhor estava subavaliando
quem era aquele cidadão, aquilo não era uma catita, era uma
ratazana.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Deputado Ribamar,
mas quando eu falo em catita, é  porque o tal da catita, ele é
pequeno, mas ás vezes é pior que o rato grandão, porque ele
entra em todo buraco, não tem um buraco que a catita não
entre.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas então vamos colocar na
ordem do dia, que ele já abrange todos os poderes, já abrange
todos os poderes, inclusive a Assembleia Legislativa e o Governo
do Estado. Então seria a oportunidade Presidente, que colocasse
agora, Deputado Luizinho.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Só para reafirmar aqui, Deputado
Adelino Follador, a Comissão recebeu, distribuiu relator, o relator
é a Deputada Glaucione, e a Deputada Glaucione, inclusive, já
deu o Parecer favorável à aprovação da Matéria. Está tranquilo
Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Não, eu já pedi
para o Manvailer, ele já está procurando o Projeto para trazer
e nós vamos colocar na Ordem do Dia.

Em votação o Parecer favorável do nosso Deputado
Ribamar Araújo. Não havendo quem queira discutir, em
votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam
como se encontram, e os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Não, já está acatado, vai ser colocado na Ordem do

Dia.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas, esse aqui Presidente, ele
já engloba também o Tribunal de Contas, já engloba todos os
poderes.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Sim, eu sei, nós
vamos, os nossos assessores aqui estão providenciando o
Projeto. No projeto não fala ficha limpa, aí já é outro. Não, se
estiver ficha suja, nós vamos cobrar para que ele demita os
fichas sujas que já estão nomeados.

O painel está aberto, está à disposição dos Deputados.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da Oito -  sim
- Deputado Edson Martins -  sim
- Deputada Epifânia Barbosa -  sim
- Deputado Euclides Maciel -  ausente
- Deputado Flávio Lemos -  sim
- Deputada Glaucione -  sim
- Deputado Hermínio Coelho -  sim
- Deputado Jaques Testoni -  ausente
- Deputado Jean Oliveira -  sim
- Deputado Jesualdo Pires –  ausente
- Deputado Kaká Mendonça -  sim
- Deputado Lebrão -  ausente
- Deputado Lorival -  sim
- Deputado Luiz Cláudio -  sim
- Deputado Luizinho Goebel -  sim
- Deputado Marcelino Tenório –  sim
- Deputado Marcos Donadon -  ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Neodi - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Está em discussão esse Projeto?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está em discussão
o Projeto do Tribunal de Contas.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Qual o Projeto?

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Do Tribunal de
Contas.

O SR. KAKÁ MENDONÇA – Ah! tá, desculpa.
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O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Votação
encerrada.

Com 18 votos favoráveis, está aprovado.
Vai a 2ª discussão e votação.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR 073/12 PODER EXECUTIVO –
MENSAGEM 143, que dá nova redação ao artigo 35, da Lei
Complementar nº 665, de 21 de maio de 2012, que “Dispõe
sobre o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos
Servidores da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril
do Estado de Rondônia IDARON”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto já está
com Parecer da Comissão de Constituição e Justiça, mas falta
o Parecer da Organização Administrativa Finanças e
Orçamentos.

Peço ao Deputado Luizinho dá o Parecer pelas Comissões.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, Projeto de Lei
Complementar 073/12, que aportou a esta Casa, sobre a
Mensagem 143, que dá nova redação ao artigo 35, da Lei
Complementar 665, de 21 de maio de 2012, “que dispõe sobre
o Plano de Cargos, Carreiras e Remunerações dos Servidores
da Agência de Defesa Sanitária Agrosilvopastoril do Estado de
Rondônia – IDARON”. Já tem o Parecer favorável da Comissão
de Constituição e Justiça e Redação. Só para justificar aqui,
até para que os Pares e os próprios servidores tenham
conhecimento, a Matéria, é legal, constitucional, regimental
conforme o Poder Executivo encaminhou a esta Casa.

Na questão da Comissão de Organização, Finanças e
Orçamentos, o nosso Parecer também é favorável á aprovação
da Matéria, por quê? Porque, ela tem amparo legal e
constitucional porque é uma prerrogativa do Poder Executivo.
Portanto, se fala do Projeto de Planos de Cargos e Salários
que o próprio Poder Executivo através da pessoa do governador
Confúcio Moura, encaminhou a esta Casa, é nós aprovamos
prontamente Deputada Epifânia, Deputado Luiz Cláudio, esse
Projeto, portanto depois o próprio Poder Executivo pediu uma
mudança no plano, porque dessa forma traria prejuízo a própria
proposta dada aos servidores do IDARON. Portanto, nossa
votação do relatório é favorável á aprovação da Matéria, mas
já registramos o nosso voto contrário á aprovação da Matéria
e esse é o encaminhamento que nós daríamos aos demais
Pares, simplesmente mantendo a proposta original do Poder
Executivo.

Esse é o nosso relatório Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Eu só queria dizer
que esse negócio da tal legalidade, eu para mim, se você tirar
direito do trabalhador não for inconstitucional, o quê que é
constitucional? Ele mandou no meio desse ano, alguns meses
atrás mandou um Projeto para cá, o governo que mandou, nós
aprovamos, aí ele agora manda tirando o que ele deu para os
trabalhadores.  Tirar o direito que os trabalhadores já têm que
é tão pouco, e ainda querer tirar, se isso não for inconstitucional
o que é constitucional? Pode ser uma iniciativa dele de mandar
para cá, agora, nós concordarmos com isso aqui não tem
sentido. Eu falo assim Deputado Luizinho, eu sei que na questão

política Vossa Excelência falou, mas fica até um... para mim
fica uma coisa... no direito nós estamos dizendo que o governo
está certo e no político, nós estamos dizendo que o governo
está errado. Para mim aqui, ele está errado é no jurídico e no
político e brincar com esta Casa, eu sempre tenho dito; tirar
direito de trabalhador nesta Casa, os trabalhadores ainda estão
numa certa... porque segundo eles, votavam  Projeto aqui nesta
Casa, alguns anos atrás, que tirava beneficio de trabalhador.
Hoje aqui, nós temos muito cuidado com isso porque a situação,
principalmente, dos trabalhadores que ganham pouco, porque
dos que ganham muito ninguém nunca tira nada, só da mais.
Eu acho Deputado Luizinho, que o Projeto, eu acho que ninguém
pode tirar direito quando já está determinado direitos, eu não
acredito que tenha legalidade para tirar.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Sr. Presidente, nesse caso, nós até
poderíamos dar o Parecer contrário também pelas Finanças e
Orçamentos e também pela Organização. Portanto, caberia ao
Poder Executivo uma demanda jurídica  em relação a isso.
Então fazendo uma avaliação com mais cautela, é importante
a gente... não é Deputado Edson? Deixar a questão da
legalidade jurídica e simplesmente fazer o voto político que de
toda forma é mais seguro para o próprio servidor.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente, permita-me uma
Questão de Ordem, para colaborar com a sua fala?

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

O SR. JEAN OLIVEIRA – Presidente, no meu entendimento
para o qual eu participei, foi o voto contrário, porque apesar
de que ter um aspecto mais, ter que se aprofundar mais na
discussão e ter que discutir mais a questão da
constitucionalidade, o Projeto realmente é constitucional
quando se discute a autoria do Executivo. Ele tem essa
prerrogativa, mas a discussão da inconstitucionalidade eu
levantei porque existe alguma jurisprudência, que discuti o
principio da irredutibilidade, que é o quê? Que é diminuir o
salário sem uma previa justificativa e a razão disso tudo foi
discutida, eu emitir o meu voto contrário ao relator que era
favorável a constitucionalidade, mas de qualquer maneira
mesmo havendo esse ponto de interrogação no que diz legal,
regimental e constitucional é mais interessante mesmo o
Plenário aprovar ou rejeitar, e quero revelar aos meus amigos
do IDARON que eu sou contrário a redução de salários.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado,
Deputado Jean.
Em discussão o Parecer. Para discutir a Deputada Epifânia.

A SRA. EPIFÂNIA BARBOSA – Só para compartilhar com os
demais Deputados.

Quando houve a discussão do primeiro Plano de Cargos
e Salário do IDARON, houve um questionamento por parte do
próprio Governo, através do Sindicato sobre os valores que
foram apresentados, principalmente, em relação à progressão,
que estava muito alto. E ai esse Projeto, esse Plano de Cargo
e Salário foi reformulado, houve uma redução dos índices para
essa progressão que foi depois aprovado pelo Governo, por
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toda comissão e o Projeto foi aprovado nesta Casa encaminhado
pelo Poder Executivo, em seguida foi encaminhado esta
Mensagem, porque alguém interpretou errado. Foi organizado
uma reunião na Casa Civil, até aproveitar a presença do Chefe
da Casa Civil, do Senhor Marcos Antônio, mas na época ainda
era o Secretário Juscelino, houve uma reunião tanto com o
Presidente da IDARON quanto com os Sindicatos, Advogados e
lá houve um acerto político que de fato iria se manter a
aprovação do Plano que foi encaminhado a esta Casa, e por
diversas vezes a gente solicitou que essa Mensagem fosse
retirada até porque havia esse acordo e infelizmente a
Mensagem não foi retirada. Eu conversei aqui também com o
líder, o líder estava de acordo com a retirada desta Mensagem.
Tem também vários documentos na PGE para dar o Parecer e
infelizmente alguns encaminhamentos não foram feitos. Mas
eu creio que há sim, uma concordância do Governo, essa
mensagem está aqui, mas creio que houve alguma falha em
relação à retirada deste Projeto de Lei. Há uma concordância
do Governo até onde a gente pode acompanhar. Portanto, eu
queria reforçar as palavras do Deputado Luizinho, para que
nós pudéssemos rejeitar esta mensagem por toda questão
orçamentária, financeira e política que foi discutida. Há uma
viabilidade de que o Projeto que foi aprovado nesta Casa do
Plano de cargos e Salários, ele sim, seja viabilizado com todas
as questões que foram apresentadas.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigada, Deputada
Epifânia.
Para discutir Deputado Adelino.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Sr. Presidente, eu acho que é
muito importante manter aquilo que já foi dado aos servidores.
Mas também eu gostaria de registrar que o IDARON, o Governo
do Estado deu aumento expressivo, reconheceu o trabalho
excelente que o IDARON faz no Estado de Rondônia e pessoas
que foram mal orientadas e pessoas também de outras
Secretarias, inclusive da Educação que foi lá encher a cabeça
dele e mandaram esse Projeto para tentar revogar e tirar. Mas
nos já conversamos com o Sindicato, já conversamos com o
pessoal da Educação, o piso salarial da educação é diferente
do IDARON, então não tem nada haver uma coisa com a outra.
Então, eu gostaria também de deixar registrado e também
parabenizar o Governo do Estado por ter reconhecido o trabalho
que o IDARON faz no Estado de Rondônia e valorizar os
servidores do Estado de Rondônia. Nós estamos mantendo aquilo
que ele mesmo concordou na época, por orientação de algumas
pessoas, por influencia de outras Secretarias ele teve essa
iniciativa. Mas eu tenho certeza que o governador Confúcio,
várias vezes assumiu o  compromisso com os funcionários do
IDARON e ele cumpriu. Então, eu queria só deixar registrado
este fato importante. Mas também temos que criticar na hora
de criticar, e parabenizar também, na hora de parabenizar.
Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Eu vou cortar a fala
agora dos Deputados, não vou dar a fala para ninguém mais.
Eu vou virar um ditador, aqui.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Mas é a realidade, vamos para
frente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Vamos matar os
trabalhadores de fome.

Em discussão o Parecer do Deputado Luizinho Goebel.
Não havendo quem queira discutir, em votação. Os Deputados
favoráveis permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado o parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto. Votação nominal.

O painel já está aberto.

A orientação do Deputado Luizinho, é para votar ‘Não’.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - não
- Deputada Ana da Oito - não
- Deputado Edson Martins - ausente
- Deputada Epifânia Barbosa - não
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - ausente
- Deputada Glaucione - não
- Deputado Hermínio Coelho - abst. regimental.
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - não
- Deputado Jesualdo Pires – ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - não
- Deputado Luiz Cláudio - não
- Deputado Luizinho Goebel - não
- Deputado Marcelino Tenório – não
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Neodi - não
- Deputado Ribamar Araújo - não
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - não
- Deputado Zequinha Araújo - não

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Com 13 votos
contrários e 01 abstenção regimental, está rejeitado o
Projeto.

Vai ao Arquivo.

Próxima Matéria, Senhor Secretário.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI COMPLEMENTAR Nº108/12, Mensagem nº291 do Poder
Executivo, que altera o Anexo IV da Lei Complementar nº67
de 09 de dezembro de 1992, que “ Institui o Plano de Carreira,
Cargos e Salários do Pessoal Civil da Administração Direta do
Poder Executivo, Autarquias e Fundações instituídas ou
mantidas pelo Poder Público Estadual e o Anexo II da Lei nº1067
de 19 de abril de 2002, que institui o Plano de Carreira, Cargos
e Remunerações do Grupo Ocupacional de Saúde, diretamente
ligado à Secretaria de Estado da Saúde”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- O Projeto encontra-
se sem o Parecer das Comissões. Peço ao Deputado Jean
Oliveira para emitir o Parecer pelas Comissões.
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Dizer aos nossos Trabalhadores que logo em seguida
faremos a Sessão para a 2ª votação. Se esperar até a 2ª
votação será bom.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Sr. Presidente trata-se do Projeto de
Lei Complementar nº108/12, Mensagem nº291 do Poder
Executivo, que altera o Anexo IV da Lei Complementar nº67 de
09 de dezembro de 1992, que institui o Plano de Carreira,
Cargos e Salários do Pessoal Civil da Administração Direta do
Poder Executivo, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público Estadual e o Anexo II da Lei nº1067, de 19
de abril de 2002, que institui o Plano de Carreira, Cargos e
Remunerações do Grupo Ocupacional de Saúde, diretamente
ligado à Secretaria de Estado da Saúde.

Senhor Presidente este Projeto mantém a legalidade, a
regimentabilidade e a constitucionalidade, e faz justiça aos
servidores da administração, por isso o nosso Parecer é
favorável em nome de todos que estão aqui presentes, em
nome do Paulo Duram, também. Meu Parecer é favorável,
Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Em discussão o
Parecer favorável do Deputado Jean. Não havendo quem queira
discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.

Registrar a presença, do Vereador eleito de Presidente
Médici, André. Atendendo ao pedido da companheira Deputada
Epifânia, quero registrar a presença do André, desejar sorte
no mandato, ele é servidor do IDARON. Obrigado André pela
presença.

Está aprovado o Parecer.
Em votação o Projeto.

O SR. NEODI – Sr. Presidente, eu quero discutir o Projeto.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Tudo bem. O painel
está à disposição Deputado Neodi. Pode ficar a vontade para
discutir o Projeto.

O SR. NEODI – Inclusive, Senhor Presidente, eu não conheço
esse Projeto, eu não sei se ele traz benefícios para os servidores
da Saúde ou traz prejuízo. Porque ultimamente a gente tem se
deparado com alguns Projetos aqui, inclusive esse do IDARON,
mesmo. Estava vindo aqui para prejudicar o IDARON. E, aí,
nós tivemos conhecimento e conseguimos fazer justiça aos
servidores do IDARON.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Deputado Neodi...

O SR. NEODI – Este aqui eu não tenho conhecimento, o medo
da gente é de repente estar votando um Projeto que prejudique
os servidores da Saúde ao invés de ajudar.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Eu particularmente quero
corroborar com o Deputado Neodi, portanto, eu vou votar a
favor do Plano, mas eu tenho uma preocupação muito grande,
porque nós já votamos nesta Casa, todos os Deputados, com a
presença de todos os servidores da SEDAM aqui na Galeria da
Casa, e depois do Plano aprovado nós fomos ver que não foi
contemplado nenhum servidor da SEDAM, porque nem sequer
existia um quadro na SEDAM do Estado de Rondônia. Mas se
está aqui os servidores, se estão se manifestando, nós vamos,
eu particularmente vou votar favorável, até porque nós temos
que fazer justiça. E é o entendimento, com certeza do Deputado
Neodi, mas  nós queremos se furtar que se tiver qualquer
problema que depois venha afetar a categoria a culpa não foi
nossa.

O SR. NEODI – Eu quero deixar claro essa preocupação,
inclusive o Deputado Luizinho colocou, os servidores da Saúde
se manifestarem e depois se tiver problema, inclusive, eu ouvi,
ontem do Secretário de planejamento ele me disse que vai
tornar nulo o Plano de Cargos, Carreiras e Salários dos
servidores da Educação que nós aprovamos aqui, porque
segundo ele não passou pela Secretaria de Planejamento. Me
disse ontem, por isso eu questionei o Projeto aqui para discutir,
porque ele me disse, ontem, pra mim que esse Projeto da
Saúde também não passou lá, e que Projeto que não passa na
Secretaria de Planejamento se aprovado, não tem validade.
Então, a preocupação é de que realmente, não venha prejudicar
e eu iria votar favorável a vocês, mas se vocês estão me
vaiando, eu vou fazer justiça ao meu entendimento. Se for
para votar um trem que eu não sei o que votar e prejudicar,
vou votar contra. Acho que a coisa tem que ser correta.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Deputado Neodi.

O SR. NEODI – Então, quanto à votação, eu não tenho problema,
não, Presidente, pode continuar votando, porque nós vamos
votar, é uma coisa que nós não sabemos o que é. Nós estamos
votando um trem que  não sabemos o que vamos votar, eu não
concordo com isso.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Questão de Ordem, Senhor
Presidente.

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

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Por favor, obrigado. Deputado
Neodi, só para concordar com Vossa Excelência. Eu sei que
Vossa Excelência tem razão nesse sentido. Agora, eu
acompanhei um pouco, Presidente, e vi, e nós vimos agora
que é um Projeto que vem para melhorar a condição do pessoal,
e que desde 1993 foi aprovado e que eles estão buscando
regulamentar, regularizar e buscar essa justiça, fazer a questão
de justiça. O que nós estamos votando, é para favorecer e
melhorar a condição do grupo de base, do grupo de apoio, é o
grupo do pessoal que realmente precisa. Aqueles que estão...
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porque às vezes acontece o seguinte, Presidente: a gente vota
aqui para dar aumento para o cicrano, para o outro ali, um
aumento para o Advogado, para o Procurador, e o pessoal vai
sempre ficando esquecido, o grupo de apoio. Esse grupo de
apoio é que está precisando, por isso eu acho justo, o Deputado
Neodi realmente tem a razão dele, ele não estava sabendo,
por isso que eu estou lhe passando a informação, Deputado
Neodi. Eles estão nessa luta há muitos anos.

Quero parabenizar, inclusive, para encerrar, a conotação
e, sobretudo, a sensibilidade do Governador Confúcio Moura,
que ouviu através da nossa Casa Civil, o Doutor Antônio, também
ouviu esse pessoal, teve uma sensibilidade muito grande quando
ouviu, sentou, conversou e dali saiu justamente esse consenso.
Por isso é que esse pessoal está aí. Eu quero apenas colaborar
com o meu pensamento, de que é justo, necessário,
imprescindível, e nós temos a maior sensibilidade neste
momento. Por isso eu acho, que com certeza a Assembleia
Legislativa vai fazer justiça aprovando este Projeto.

Muito obrigado.

O SR. NEODI – O problema é o seguinte, Vossa Excelência
conhece o Projeto que aportou agora nesta Casa. Esse Projeto
eu não tive o conhecimento, esse Projeto chegou hoje e foi
autuado e está, aí, para ser votado. E é muito ruim, como eu
disse aqui, o Deputado Luizinho, nós já votamos Projeto para
beneficiar a categoria e depois descobrimos que não tinha
beneficiado ninguém. Tinha um engodo dentro do Projeto. Como
na semana passada, um Projeto que inclusive eu sou o relator
dele, e nós descobrimos que veio aqui para taxar sobre imposto,
bebida de álcool, tabaco, cigarro, enfim, nós fomos descobrir
depois que no meio desse Projeto estava sobretaxando outras
mercadorias, aumentando imposto de frete. Então o que a gente
não pode é votar projeto que ultimamente está vindo do Governo,
sem primeiro saber o que está votando, porque ao invés de
beneficiar, muitas vezes acaba atrapalhando. E eu citei um
exemplo agora a pouco, do IDARON, que aconteceu isso, nós
votamos um Projeto que o Governo mandou e depois ele vetou
o Projeto que ele mesmo mandou, e agora mandou um
prejudicando. Então, o que eu estou me referindo é sobre essa
questão. Não tenho conhecimento do Projeto, o que estamos
pedindo é para discutir o Projeto, para termos conhecimento
do Projeto para saber se realmente está correto ou não.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente)- Deputado Neodi...
O Deputado Neodi, tem razão e muito, Vossa Excelência tem
muita razão. Agora, eu sempre tenho dito o seguinte: todos os
Projetos com relação ao trabalhador, ao servidor, como
Sindicato, quando os trabalhadores vêm aqui, diz: olha,
Deputado está tudo beleza, nós já acertamos com o governo
isso aqui, cabe a nós aprovarmos, não precisa discutir. Agora,
eu queria Deputado Neodi, o que Vossa Excelência está falando
para o servidor... eu vou alertar mais do que o Deputado Neodi
está alertando.  Primeiro: o que está dizendo no Plano está
condicionando, realmente o Plano não é essas maravilhas não,
está condicionado para Lei de Responsabilidade Fiscal, esse
governo que não tem palavra, ele vai dizer Deputado Neodi, lá
na frente, que não tem, que está estourado o limite e está
condicionando também a transposição. Por isso que eu falo
para vocês, esse Plano não é uma maravilha. E acho difícil eles

cumprirem, eu acho difícil eles cumprirem, mas, se o
trabalhador quer, já está acertado com o Governo, Deputado
Neodi, não cabe a nós, eu acho que não cabe a nós... só nós
estamos alertando, que nem Vossa Excelência fez no
orçamento hoje, alertou, mais o cara está dizendo não.  Lá na
frente vamos vê quem está certo e quem está errado. Mas
nós aqui não temos nada mais a fazer Deputado Jean além de
aprovarmos, se está acertado com os trabalhadores do
Governo cabe a nós aprovarmos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Já está aprovado, Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) - Falta o Parecer
das Comissões. Vou pedir ao Deputado Flávio, emitir Parecer
pelas Comissões.

O SR. NEODI – Já foi dado o Parecer, está discutindo o Projeto.

O SR. ZEQUINHA ARAÚJO – Só falta o voto do Deputado
Neodi, e com certeza ele vai votar favorável.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Já foi votado já é
o Parecer, então?  Eu vou pedir ao meu companheiro Deputado
Neodi, que vote a favor. Vote a favor Deputado Neodi, peço
para Vossa Excelência.

O Deputado Neodi está correto, aqui nós temos que ter
muito cuidado, porque o Governo  é muito enrolão, nós temos
que ter muito cuidado.

O Painel está aberto.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da Oito - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - sim
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho - abst. reg.
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesualdo Pires - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - sim
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório – sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Neodi - abstenção
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

Está encerrada a votação.
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Com 16 votos favoráveis e 01 abstenção
regimental e 01 abstenção, está aprovado.

Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) - PROJETO
DE LEI Nº 638/12 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM Nº 224,
“disciplina as nomeações para Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário do Estado de Rondônia e dá outras
providências”.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto nº 638/
12 está com o Parecer das Comissões. O Projeto é com Emenda.

Em discussão e votação o Projeto.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como

se encontram os contrários se manifestem.
Está aprovado e vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 551/12 DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, institui a
“Semana Estadual de doação de Leite Humano” e dá outras
providências. Com Emenda.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Peço a Deputada Glaucione,
emitir Parecer pela Comissão.

A SRA. GLAUCIONE – Trata-se do Projeto de lei nº 551/12 do
Deputado Ribamar Araújo, que institui a “Semana Estadual de
doação de Leite Humano” e dá outras providências.

Quero primeiro parabenizar o Deputado pela iniciativa,
mais uma vez Vossa Excelência surpreende pelas coisas boas,
e eu, inclusive, fui relatora dele na Comissão de Finanças e
Orçamento, o meu parecer foi favorável e aqui pelas Comissões
Pertinentes o nosso Parecer é favorável Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável da Deputada Glaucione.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, e os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Os Deputados favoráveis à

aprovação permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 691/12 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 266,
institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda
Pública Estadual relacionados com o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, REFAZ – IPVA.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto já tem o
Parecer das Comissões e com Emenda acatada pelas
Comissões.

Em discussão. Não havendo quem queira discutir, em
votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado com emenda. Vai a 2ª discussão e
votação.

Quero registrar a presença do Paulo Duran, Diretor de
Imprensa e Comunicação do SINTRAER, presidente do sindicato
dos Administradores do Estado de Rondônia.

Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 721/12 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 282, que
autoriza o Poder Executivo a proceder à Cessão de Uso Onerosa
de imóveis de propriedade do Estado de Rondônia ao Município
de Ji-Paraná.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – O Projeto falta
Parecer das Comissões. Peço ao Deputado Tucura, emitir
Parecer pelas Comissões.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Sr. Presidente, o Projeto do
Poder Executivo, Mensagem nº 282. O meu Parecer é favorável,
Sr. Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável do Deputado Valdivino Tucura. Não havendo
quem queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à
aprovação permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto.
Os Deputados favoráveis permaneçam como se

encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado.  Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 727/12 DO PODER EXECUTIVO/MENSAGEM 284, que
autoriza o Poder a abrir Crédito Adicional Suplementar até o
montante de R$ 5.000.000,00, em favor da unidade
orçamentária Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o Parecer
das Comissões. Peço ao Deputado Flávio Lemos, emitir Parecer
pelas Comissões.

O SR. FLÁVIO LEMOS – O Projeto de Lei nº 727/12 é pela
aprovação desse Projeto, já discutimos aqui antes.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Flávio.

Em discussão o Parecer favorável do Deputado Flávio
Lemos. Não havendo quem queira discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em 1ª discussão e votação o Projeto. Os Deputados

favoráveis à aprovação permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado.  Vai a 2ª discussão e votação.
Próxima Matéria.
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O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) – PROJETO
DE LEI Nº 730/12 DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, que
revoga a Lei nº 2.899, de 27 de novembro de 2012.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o Parecer da
Comissão de Constituição e Justiça. Peço ao Deputado Tucura,
emitir Parecer pela Comissão.

O SR. VALDIVINO TUCURA – Sr. Presidente, o Projeto de Lei
do Deputado Adelino Follador, o meu parecer é favorável, porque
tenho certeza que o nosso companheiro Adelino Follador, tem
tido cautela para elaborar esse Projeto, e  eu tenho certeza
que vai dar tudo certo.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Esse Projeto é o
que revoga a Lei que proibia usar o celular nos bancos.

O SR. ADELINO FOLLADOR – Questão de Ordem, Presidente.

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

O SR. ADELINO FOLLADOR – É um Projeto muito importante,
está criando muito tumulto no banco, o Deputado Neodi, citou,
é verdade que a gente vota; e o Deputado Jesualdo que foi o
autor já conversei e ele concordou, estamos contribuindo para
não tirar a responsabilidade dos bancos e passar para os
cidadãos, que a responsabilidade de segurança do banco é do
cidadão.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Parecer favorável do Deputado Tucura.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Parecer.
Em discussão o Projeto. Os Deputados favoráveis à

aprovação permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai a 2ª discussão e votação.

Próxima Matéria.

O SR. LORIVAL AMORIM (Secretário ad hoc) –
REQUERIMENTO DO DEPUTADO LORIVAL AMORIM, que requer
à Mesa nos termos do § Único do Artigo 199 do Regimento
Interno, que seja dispensado interstício regimental para
apreciação e votação em 2ª discussão da PEC Nº 014/12, PEC
Nº 015/12, Projeto de Lei Complementar Nº 073/12, Projeto de
Lei Complementar Nº 108/12, Projeto de Lei 551/12, da Lei Nº
638/12, Projeto de Lei Nº 691/12, Projeto de Lei Nº 721/12,
Projeto de Lei Nº 727/12 e do Projeto de Lei Nº 730/12.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em discussão o
Requerimento do Deputado Lorival. Não havendo Deputados
que queiram discutir, em votação.

Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como
se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado o Requerimento.
Encerrada a Ordem do Dia, passemos as Comunicações

Parlamentares. Não havendo Deputados inscritos e nada mais

havendo a tratar, invocando a proteção de Deus e antes de
encerrar a presente Sessão convoco Sessão Extraordinária
para o prazo de 01 minuto com a finalidade de apreciar em 2ª
discussão e votação as Matérias aprovadas nesta Sessão.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se está Sessão às 13 horas e 35 minutos)
                                                                                                                                                                                                                                                                

ATA DA 58ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA.
Em 13 de dezembro de 2012

Presidência do Sr.

Hermínio Coelho – Presidente

Secretariado pelo Sr.
Flávio Lemos - Deputado

(Às 13 horas e 37 minutos é aberta a Sessão.)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jean Oliveira (PSDB), Lorival (PMN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho
Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho
(PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Valdivino Tucura
(PRP) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Euclides Maciel (PSDB), Jaques
Testoni (PSD), Jesualdo Pires (PSB), Kaká Mendonça (PTB),
Lebrão (PTN), Marcos Donadon (PMDB) e Saulo Moreira (PDT).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Havendo número
legal, sob a proteção de Deus e em nome do povo rondoniense,
declaro aberta a 58ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão
Legislativa da 8ª Legislatura.

Solicito ao Senhor Secretário proceder à leitura da Ata
da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – Senhor
Presidente, requeiro a dispensa da leitura da Ata.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está dispensada
a leitura da Ata e determino que seja publicada no Diário Oficial
da Assembleia Legislativa.

Ordem do Dia. Solicito ao Senhor Secretário proceder
à leitura das matérias a serem apreciadas.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROPOSTA DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 014/12 DO DEPUTADO
HERMÍNIO COELHO, acrescenta dispositivo na Constituição
Estadual.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação a PEC. Votação nominal. E o painel já está à
disposição. Peço aos Senhores Deputados para comparecerem
ao Plenário para votarmos.



20 DE DEZEMBRO DE 2012 Nº 1201447Pág. 8ª 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.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da Oito - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - sim
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesualdo Pires – ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório – sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - ausente
- Deputado Neodi - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

Projeto aprovado em 2ª discussão e votação, com
16 votos favoráveis. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 015/12 DO DEPUTADO HERMÍNIO
COELHO E OUTROS, acrescenta os parágrafos 7º e 8º ao artigo
48 da Constituição Estadual.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Emenda Constitucional nº 015/12 do
Deputado Hermínio Coelho. O painel já está à disposição dos
nobres Deputados.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da Oito - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - sim
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho - sim
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - sim
- Deputado Jesualdo Pires - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - sim

- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Neodi - sim
- Deputado Ribamar Araújo - sim
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

Está aprovado o Projeto de Emenda Constitucional,
com 17 votos favoráveis. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI COMPLEMENTAR Nº 108 – MENSAGEM Nº 291 DO PODER
EXECUTIVO. Altera o Anexo IV da Lei Complementar nº 67, de
09 de dezembro de 1992, que “Institui o Plano de Carreira,
Cargos e Salários do Pessoal Civil da Administração Direta do
Poder Executivo, Autarquias e Fundações instituídas ou mantidas
pelo Poder Público Estadual, e o Anexo II da Lei nº 1.067, de 19
de abril de 2002, que “Institui o Plano de Carreira, Cargos e
Remuneração do Grupo Ocupacional Saúde, diretamente ligado
à Secretaria de Estado da Saúde.”

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei Complementar nº 108/12 do Poder
Executivo. Em votação. O painel já está à disposição dos
Deputados. Votação nominal.

VOTAÇÃO ELETRÔNICA

- Deputado Adelino Follador - sim
- Deputada Ana da Oito - sim
- Deputado Edson Martins - sim
- Deputada Epifânia Barbosa - sim
- Deputado Euclides Maciel - ausente
- Deputado Flávio Lemos - sim
- Deputada Glaucione - sim
- Deputado Hermínio Coelho -abstenção regimental.
- Deputado Jaques Testoni - ausente
- Deputado Jean Oliveira - ausente
- Deputado Jesualdo Pires - ausente
- Deputado Kaká Mendonça - ausente
- Deputado Lebrão - ausente
- Deputado Lorival - sim
- Deputado Luiz Cláudio - sim
- Deputado Luizinho Goebel - sim
- Deputado Marcelino Tenório - sim
- Deputado Marcos Donadon - ausente
- Deputado Maurão de Carvalho - sim
- Deputado Neodi - ausente
- Deputado Ribamar Araújo - ausente
- Deputado Saulo Moreira - ausente
- Deputado Valdivino Tucura - sim
- Deputado Zequinha Araújo - sim

Projeto aprovado em 2ª discussão e votação, com
13 votos favoráveis e 01 abstenção regimental. Está
aprovado. Vai ao Expediente.

Registro aqui a presença do nosso Vereador aqui eleito,
a pedido da Deputada Glaucione, Jorge Antônio, Vereador eleito,
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Presidente do Sindicato do IDARON do município de Presidente
Médici.

Próxima matéria.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 730/2012 DO DEPUTADO ADELINO FOLLADOR, Revoga
Lei nº 2.899, de 27 de novembro de 2012.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 730/12. Não havendo quem queira
discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à aprovação
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 727/12 DO PODER EXECUTIVO – MENSAGEM 284, autoriza
o Poder Executivo a abrir Crédito Adicional Suplementar até o
montante de R$ 5.000.000,00, em favor da unidade
orçamentária Tribunal de Justiça do Estado de Rondônia.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 727/12. Não havendo quem queira
discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à aprovação do
projeto permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 638/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM 224,
disciplina as nomeações para Cargos em Comissão e Funções
Gratificadas no âmbito dos órgãos do Poder Executivo,
Legislativo e Judiciário do Estado de Rondônia e dá outras
providências.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 638/12. Os Deputados favoráveis à
aprovação do projeto permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 551/12 DO DEPUTADO RIBAMAR ARAÚJO, institui a
“Semana Estadual de doação de leite humano” e dá outras
providências.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 551/12 do Deputado Ribamar
Araújo. Os Deputados favoráveis à aprovação do projeto
permaneçam como se encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 721/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM Nº 282,
autoriza o Poder Executivo a proceder à Cessão de Uso Onerosa
de Imóveis de propriedade do Estado de Rondônia ao Município
de Ji-Paraná.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão e
votação o Projeto de Lei nº 721/12 do Poder Executivo. Os

Deputados favoráveis à aprovação do projeto permaneçam
como se encontram, os contrários se manifestem.

Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 691/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM Nº 266,
institui o Programa de Recuperação de Créditos da Fazenda
Pública Estadual relacionados com o Imposto sobre a
Propriedade de Veículos Automotores, REFAZ – IPVA.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Em 2ª discussão
e votação o Projeto de Lei nº 691/12 do Poder Executivo. Os
Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como se
encontram, os contrários se manifestem.
Está aprovado. Vai ao Expediente.

Próxima matéria

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – Não há mais
matérias senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Encerrada a
Ordem do Dia. Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção
de Deus e antes de encerrar a presente Sessão, convoco
Sessão Extraordinária no prazo de um minuto com a finalidade
de apreciar o orçamento, o Projeto de Lei nº 629/12, o PPA, e
o Projeto de Lei nº 628/12 que estima a receita e fixa a despesa
do Estado de Rondônia para o exercício financeiro de 2013.

Está encerrada a Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 50 minutos).

ATA DA 59ª SESSÃO EXTRAORDINÁRIA
DA 2ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 8ª LEGISLATURA.
Em 13 de dezembro de 2012

Presidência do Sr.
Hermínio Coelho – Presidente

Secretariado pelo Sr.
Flávio Lemos – Deputado

(Às 13 horas e 51 minutos é aberta a sessão)

PARLAMENTARES PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Ana
da 8 (PT do B), Edson Martins (PMDB), Epifania Barbosa (PT),
Flávio Lemos (PR),  Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD),
Jean Oliveira (PSDB), Lorival (PMN), Luiz Cláudio (PTN), Luizinho
Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho
(PP), Neodi (PSDC), Ribamar Araujo (PT), Valdivino Tucura
(PRP) e Zequinha Araujo (PMDB).

PARLAMENTARES AUSENTES: Euclides Maciel (PSDB), Jaques
Testoni (PSD), Jesualdo Pires (PSB), Kaká Mendonça (PTB),
Lebrão (PTN), Marcos Donadon (PMDB) e Saulo Moreira (PDT).

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Sob a proteção
de Deus e em nome do povo rondoniense declaro aberta a
59ª Sessão Extraordinária da 2ª Sessão Legislativa da 8ª



20 DE DEZEMBRO DE 2012 Nº 1201449Pág. 8ª 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.ale.ro.gov.br

D O - e - A L E / R O

Legislatura. Solicito ao nosso Secretário proceder a leitura da
ata da Sessão Extraordinária anterior.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – Requeiro a
dispensa, senhor Presidente, da leitura da ata da Sessão
Extraordinária anterior.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Está dispensada a
leitura da ata da Sessão anterior e determino a sua publicação
no Diário da Assembleia Legislativa. Passamos à Ordem do
Dia. Solicito ao nosso Secretário proceder a leitura das matérias
a serem apreciadas.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 629/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM Nº 214,
dispõe sobre alterações dos incisos I e II do artigo 3º da Lei nº
2.623, de 04 de novembro de 2011 – Plano Plurianual para o
período de 2012 – 2015, nos termos do Artigo 135, § 3º, Inciso
5 da Constituição Estadual.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Esse é o PPA, já
tem o parecer. Votação Única. Em discussão. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis a
aprovação permaneçam como se encontram, os contrários se
manifestem. Está aprovado. Vai ao Expediente.

O SR. FLÁVIO LEMOS (Secretário ad hoc) – PROJETO DE
LEI Nº 628/12 DO PODER EXECUTIVO - MENSAGEM Nº 213,
estima a receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para
o exercício financeiro de 2013.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Falta o parecer da
Comissão de Finanças e Orçamentos. Vou pedir para o Deputado
Neodi, que é o Presidente da Comissão, para dar o parecer no
plenário.

O SR. NEODI – Senhor Presidente, senhores Deputados,
senhoras Deputadas. Projeto de Lei nº 628/12 do Poder
Executivo, que estima receita e fixa despesa do Estado de
Rondônia para o exercício de 2013. O projeto é bastante
polêmico, foi discutido bastante, senhor Presidente, e nós
chegamos ao final das discussões, ao relatório que eu irei
apresentar a todos os senhores Deputados e senhoras
Deputadas e imprensa aqui presente. O nosso relatório. Em
cumprimento às disposições do artigo 135, § 4º, inciso II da
Constituição Estadual, através da Mensagem nº 210/11, o
senhor Governador do Estado de Rondônia submeteu à
apreciação e deliberação desta Egrégia Casa Legislativa o
Projeto de Lei que estima a receita e fixa a despesa do Estado
de Rondônia para o exercício financeiro de 2013. De acordo
com o artigo 249 do Regimento Interno, a matéria lida em
Sessão Ordinária, autuada e distribuída em avulso pelo Portal
da Assembleia Legislativa e de acordo com o § 1º do artigo
206 do Regimento Interno. E em seguida o Projeto foi
encaminhado a esta Comissão para a designação do Relator e
abertura de prazo para a apresentação de emendas. Em
reunião Ordinária realizada no último dia 06 de novembro, os
membros da Comissão de Finanças e Orçamentos escolheram
este Parlamentar como relator da proposta orçamentária do

Estado para o exercício de 2013. De início, destacamos que,
na mensagem que encaminhou o projeto de lei em questão,
afirma o senhor Governador que, na elaboração do orçamento
para o exercício de 2013, foram observadas as disposições
das diretrizes orçamentárias estabelecidas na Lei nº 2.799, de
18 de julho de 2012, as normas da Lei Federal nº 4.320, de
1964 e da Lei de Responsabilidade Fiscal, bem como, as
estratégias e as diretrizes de ações estabelecidas no Projeto
de Lei do Plano Plurianual - PPA, do Estado de Rondônia, relativo
ao período 2012-2015.

 Verificamos, ainda, que o Senhor Governador presta os
devidos esclarecimentos e demonstra a situação econômica-
financeira do Estado no exercício em curso, conforme preceitua
o artigo 22 da Lei Federal nº 4.320/64. De acordo com o artigo
2º do Projeto de Lei, a receita total do Estado para o exercício
financeiro de 2013 está estimada em R$ 6.561.152.894,00 (seis
bilhões, quinhentos e sessenta e um milhões, cento e cinquenta
e dois mil e oitocentos e noventa e quatro reais) e a despesa
total foi fixada em idêntico valor conforme o artigo 4º da
proposição. Com essas considerações, damos por concluídas
as preliminares; destacando que o trabalho da relatoria do
projeto que estima a receita e fixa a despesa do Estado para o
exercício financeiro de 2013, pautou-se, em especial, na
verificação do cumprimento das obrigações constitucionais e
legais que regem a matéria, na análise do comportamento da
receita no exercício que está findando, comparando-a com a
estimada para o exercício vindouro, para avaliarmos sobre a
capacidade de cumprimento da proposta orçamentária e
reuniões com os Poderes, das quais participaram  Secretários
de Estado e técnicos do Poder Executivo e desta Casa
Legislativa, para esclarecimentos de pontos contraditórios que
encontramos no texto do projeto  e no Quadro de Detalhamento
da Despesa  - QDD. O parecer: Iniciando pelos aspectos
constitucionais, que dispõe o caput do artigo 165 da Constituição
Federal que o Orçamento Anual será estabelecido através de
lei de iniciativa do Poder Executivo, estabelecendo os Incisos I
e III do § 5º citado no artigo. Nesse sentido verificamos o
cumprimento da formalidade exigida na Constituição Federal,
pois o artigo 1º do Projeto de Lei estabelece que o orçamento
do Estado para o exercício de 2013 compreende o orçamento
fiscal e o orçamento da seguridade social, que abrange as
unidades orçamentárias que cuidam das áreas de saúde,
previdência, assistência social, e nos incisos I e II do artigo 4º
do Projeto de Lei estão fixados os valores de cada um deles.
Quanto aos aspectos legais para fixação das despesas dos
demais Poderes e Instituições, o artigo 12 da Lei de Diretrizes
Orçamentárias – LDO, estabelece que os Poderes Legislativo e
Judiciário, o Ministério Público, o Tribunal de Contas do Estado
de Rondônia e a Defensoria Pública do Estado elaborarão suas
respectivas propostas orçamentárias para 2013, tendo como
base a dotação consignada no exercício de 2012, acrescida do
mesmo percentual estimado o crescimento da receita, ou seja,
acrescidas de 4.35% (quatro vírgula trinta e cinco pontos
percentuais). Confrontando o artigo da LDO acima citado e as
despesas iniciais fixadas, constatamos que estão destinados
R$ 186.349.000,00 (cento e oitenta e seis milhões, trezentos e
quarenta e nove mil reais) para a Assembleia legislativa; R$
97.189.000,00 (noventa e sete milhões e cento e oitenta e nove
mil reais) para o Tribunal de Contas do Estado de Rondônia,
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R$ 485.105.000,00 (quatrocentos e oitenta e cinco milhões  e
cento e cinco mil reais) para o Tribunal de Justiça; R$
172.898.000,00 (cento e setenta e dois  milhões e oitocentos e
noventa e oito mil reais) para o Ministério Público; e R$
38.227.000,00 (trinta e oito milhões, duzentos e vinte e sete
mil reais) para a Defensoria Pública. Todas essas dotações
iniciais estão em consonância com a Lei de Diretrizes
Orçamentárias, exceto dotação destinada ao Ministério Público
que deve ser da ordem de R$ 176.730.000,00 (cento e setenta
e seis milhões, setecentos e trinta mil reais), por isso tomamos
a iniciativa de propor uma emenda para contemplar a dotação
orçamentária que tem direito o Ministério Público. Em relação
ao texto do projeto de lei, poucas alterações precisaram ser
propostas por este relator no sentido de harmonizar as suas
disposições com as normas que regem a elaboração e fixação
dos orçamentos anuais. Sobre as despesas, conforme já dito
nas preliminares acima do projeto de lei orçamentária do Estado
para 2013 fixa a despesa para o referido exercício financeiro
no valor total de R$ 6.561.152.894,00 (seis bilhões, quinhentos
e sessenta e um milhões, cento e cinquenta e dois mil e
oitocentos e noventa e quatro reais). Desse montante, R$
2.956.000.000,00 (dois bilhões, novecentos e cinquenta e seis
milhões de reais) estão provisionados para despesa com
pessoal e encargos sociais que correspondem a 45% da despesa
total de R$ 2.806.000.000,00 (dois bilhões e oitocentos e seis
milhões de reais) que são para outras despesas correntes, ou
seja, 43% do total de R$ 755.844.000,00 (setecentos e cinquenta
e cinco milhões e oitocentos e quarenta e quatro mil reais) são
para investimentos correspondentes a 11.5% do total, conforme
se pode verificar no demonstrativo das dotações orçamentárias
por unidade de natureza de despesa, elaborado pela Consultoria
Técnica desta Comissão de Finanças e Orçamento. Foram
elaboradas e processadas todas as emendas individuais e de
bancadas, na forma do artigo 47 da LDO, de acordo com as
informações fornecidas por cada deputado e, além delas, diante
do interesse público resolvemos acatar quatro emendas coletivas
que destinam recursos para ações de assistência técnica e
extensão rural para desenvolvimento de cafeicultura e para
apoiar a Flor do Maracujá. Também tomamos a iniciativa de
atender a solicitação dos servidores do DETRAN no sentido de
assegurar dotação orçamentária para o pagamento de
gratificação de risco de vida para 15 motoristas daquele órgão.
De outro lado, resolvemos rejeitar duas emendas coletivas,
uma que destinaria R$ 3.000.000,00 (três milhões de reais)
para obras de drenagem e pavimentação em Cacoal e no distrito
de Riozinho, e outra de R$ 600.000,00 para aquisição de
ambulâncias e ampliação do hospital Regional de Cacoal por
entendermos que se trata de questão localizada, sendo que
para tal poderiam ser utilizados recursos das emendas de
bancada. Assim, considerando as dotações orçamentárias das
unidades orçamentárias do Poder Executivo, Legislativo,
Judiciário, do Ministério Público, e da Defensoria Pública do
Estado de Rondônia e das emendas acima referidas, fixamos a
despesa total por unidade orçamentária conforme consta no
quadro anexo denominado de Dotação Aprovada 2013, onde
estão demonstrados os valores deduzidos e acrescentados em
cada unidade orçamentária. Dessa forma, diante do exposto
acima, foi necessário propormos substitutivo ao projeto de lei
orçamentário para o exercício financeiro de 2013 cujos valores

das dotações das unidades orçamentárias já contemplam as
emendas às despesas acatadas e as necessárias correções
de redação do projeto de lei. Por fim, queremos destacar a
nossa preocupação com a receita total estimada para o
exercício de 2013, que projeta um crescimento de quase 8%
em relação a receita total prevista para 2012, e um crescimento
de 4,35% das receitas próprias (fonte 100). O nosso temor se
justifica visto que no corrente exercício, a previsão de receitas
próprias é da ordem de quatro bilhões, e eu gostaria de chamar
atenção dos senhores Deputados, das senhoras Deputadas
para o final do nosso relatório que nós estamos alertando o
governo aqui daquilo que nós achamos e chamamos de
superestimação de receita, e foi o que ocorreu no ano passado;
e aqui nós deixamos isso destacado porque no relatório do
orçamento do ano passado, nós alertamos os técnicos do
governo, Senhor Presidente, e não fomos ouvidos, e aí hoje
as dificuldades que teve o governo na questão da folha de
pagamento e a dificuldade que teve o governo e que está
tendo ainda com combustível para a Polícia Militar e também
para os veículos, as máquinas do DER, e também a questão
dos fornecedores que estão aí sem recebe do governo, e nós
alertamos, Deputado Ribamar Araújo, que a receita do ano
passado, o orçamento que nós aprovamos para este ano estava
superestimado e mais uma vez. Então preste atenção na leitura,
eu vou ler aqui o que nós realmente colocamos. Por fim
queremos destacar a nossa preocupação com a receita total
estimada para o exercício de 2013, que projeta um crescimento
de quase 8% em relação à receita total prevista para 2012 e
um crescimento de 4,35% das receitas próprias (fonte 100).
Prestem atenção à Fonte 100. O nosso temor se justifica visto
que, no corrente exercício, a previsão de receita própria de
ordem de R$ 4.500.000.000,00 (quatro bilhões e quinhentos
milhões de reais), que foi a receita na Fonte 100 prevista para
2012. E eu peguei ontem no SIAFEN para poder concluir o
relatório, Senhor Presidente, até agora apenas realizou,
Deputado Ribamar Araújo, R$ 3.776.000.000,00 (três bilhões
e setecentos e setenta e seis milhões). Se nós formos bastante
otimistas no mês de dezembro e o Estado arrecade em torno
de R$ 450.000.000,00 (quatrocentos e cinquenta milhões), nós
chegaremos ao máximo a R$ 4.200.000.000,00 (quatro bilhões
e duzentos milhões). Então preste atenção os senhores, nós
teremos um déficit nesse ano de 2012, de R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais). Aí está o rombo, Deputado
Ribamar, do dinheiro que o governo alega que está devendo
duzentos milhões aí de fornecedores e está faltando dinheiro,
Deputado Adelino, para pagar combustível e outras despesas
do governo para a máquina funcionar, então prestem atenção
no final do relatório. Da própria ordem de quatro bilhões e
quinhentos milhões que foi o orçamento aprovado, mas segundo
estimativas com base na arrecadação até o mês de novembro,
o arrecadado 2012 na Fonte 100 deve ser próximo a R$
4.200.000.000,00 (quatro bilhões e duzentos milhões de reais),
gerando um déficit de aproximadamente R$ 300.000.000,00
(trezentos milhões de reais), que foi aquilo que eu acabei de
colocar agora a Vossas Excelências. Então considerando a
provável receita realizada na Fonte 100, compararmos com a
projetada para 2013, que é de ordem de R$ 4.700.000.000,00
(quatro bilhões e setecentos milhões de reais), teríamos um
acréscimo real projetado de mais de 10%. Chegaria a 12%
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esse ano teríamos que ter um crescimento de 12% para poder
atingir essa meta de R$ 4.700.000.000,00 (quatro bilhões e
setecentos milhões de reais), então segue aqui o nosso relatório.
Teríamos um acréscimo, Deputado, convenhamos, o atual
cenário nacional de baixo crescimento do produto interno bruto
e economia desaquecida, aliada à crise em vários países
europeus, a exemplo da Grécia, da Espanha, será muito difícil
que a gente possa alcançar um crescimento de 12% se no
próprio orçamento estão prevendo quatro, mais daí colocam
um orçamento absurdo desse. Em face desses números, nos
últimos dias, realizamos diversos encontros com a equipe
governamental do planejamento e orçamento, nas quais entre
outros assuntos tratados, sempre alertamos o Governo sobre
o cenário acima e por diversas vezes sugerimos para que
enviassem um substitutivo ao Projeto de Lei original, para colocar
a previsão da receita dentro de um patamar viável de realização,
mas o Secretário de Planejamento foi categórico em afirmar
que não era necessária nenhuma alteração e que a receita
projetada será alcançada para o exercício de 2013. O voto.
Diante das considerações constantes no presente relatório
desde que acatado o projeto substitutivo em anexo proposto
por esse Relator, o nosso voto é pela emissão do parecer
favorável à aprovação do Projeto de Lei 628/12, que estima a
receita e fixa a despesa do Estado de Rondônia para exercício
financeiro de 2013. Eu não sei se Vossas Excelências, se eu fui
claro, se  Vossas Excelências conseguiram entender e
acompanhar o nosso raciocínio. Nós alertamos o ano que o
orçamento estava superestimado e que não alcançaria aquele
patamar, levaram o orçamento, dois dias depois voltaram e
disseram que podiam aprovar daquela forma que com o
superávit que ia ter de receita o Estado de Rondônia não teria
nenhum sobressalto, Deputado Marcelino, que realizaria esse
orçamento. Infelizmente, nós estamos chegando ao final do
ano com o governo em dificuldades enormes, Deputado Adelino,
e mais uma vez nós alertamos o Secretário de Planejamento,
não foi uma vez só, foram duas, três vezes, eu conversei com
o Governador, o Governador me disse que mandaria para cá
um projeto substitutivo ou um pedido de contingenciamento,
nenhum, nem outro, no final tem relatórios do Tribunal de
Contas, tem um relatório que o Secretário de Planejamento se
baseou, um relatório, Deputado Adelino, que foi fornecido pelo
Tribunal de Contas Senhor Presidente, que foi encaminhado à
Secretaria de Planejamento que o orçamento que ele tinha
encaminhado para esta Casa estava razoável, estava dentro
dos patamares, esse parecer foi emitido no mês de agosto,
mas baseado na arrecadação até o mês de junho, e a
arrecadação despencou dali para cá, só que o secretario não
observou, eu o alertei por mais de uma vez de que o relatório
do Tribunal de Contas baseava-se na realização total do
orçamento feito e elaborado para 2012, o que não ocorreu, o
que não aconteceu principalmente na Fonte 100, que o
restante, os seis bilhões e meio não importa, são repasses de
convênios, são repasses de Fundo a Fundo, são repasse do
FUNDEB, repasse da saúde e que vem de Fundo a Fundo, esse
restante do orçamento para o Estado não interessa, agora a
Fonte 100 é a arrecadação própria, Deputada Ana, e desse
recurso tem aqui no projeto estipulado os valores do duodécimo
que vai ser passado para os Poderes, e aí a não realização,
Senhor Presidente, desse orçamento o que quê acarreta? Num

grande problema para o Estado de Rondônia. Foi essa a nossa
preocupação, nós estamos preocupados principalmente com a
folha de pagamento, Deputada Epifânia, dos servidores do
Estado de Rondônia, que esse ano não atrasou folha de
pagamento, porque nós autorizamos antecipação dos royalties
das usinas, nós autorizamos aqui por esta Casa ao Governo
retirar dinheiro dos Fundos que até hoje não tinha acontecido
na história de Rondônia. Nós autorizamos o governo mais um
REFAZ há poucos dias e isso deu uma aquecida nos últimos
dias, o governo tinha aquela negociação, tem aquela negociação
com o Banco do Brasil, Deputado Adelino, da questão dos
consignados e das contas dos funcionários públicos com o Banco
do Brasil e que estava previsto para o ano que vem, o Estado
receber cento e vinte milhões. O Estado fez um abatimento no
mês de junho, foi quando ele pagou o décimo terceiro dos
funcionários, ele fez um abatimento de vinte milhões, pagou
mais uma multa de vinte, ou seja, ao invés de receber cento e
vinte o ano que vem, recebeu oitenta esse ano. Então a
preocupação da gente é que realmente a situação é delicada e
mais uma vez o orçamento está superestimado, vamos rezar
pedir a Deus, orar, pedir a Deus que realmente se realize,
Senhor Presidente, essa arrecadação estimada aqui pelo nosso
secretário de Planejamento, que eu acho pouco provável que
isso aconteça diante do cenário econômico que nós vimos hoje,
Deputado Adelino, no Brasil e no exterior.

O Sr. Adelino Follador – Me permita um aparte, Deputado.

O SR. NEODI – Concedo um aparte a Vossa Excelência.

O Sr. Adelino Follador – Deputado Neodi, eu só gostaria de
parabenizar o trabalho que o senhor vem fazendo não só nesse
orçamento, no orçamento do ano passado quando o senhor
alertou de fato o Governo e agora nós estivemos juntos
discutindo e no meu entendimento já foi executivo dois anos,
doze anos e a gente vê que o senhor tem toda razão, o senhor
já foi Executivo e sabe e claro que os Poderes não vão falar
para baixar o repasse para eles, os poderes querem, quanto
mais, melhor. E eu quero parabenizar o senhor pela
preocupação, pela situação do Estado de Rondônia, não só em
procurar embasar bem o orçamento e o senhor alertou,
documentou, inclusive, essa questão e no meu ver o senhor
está certo e eu acho que nós só temos que parabenizar o
trabalho, empenho seu em cima desse orçamento e tentar
melhorar da melhor maneira possível para que não tenha
problema lá no futuro. Nós estamos hoje enfrentando um
problema no Estado de Rondônia, que se fosse bem planejado
o Estado de Rondônia talvez não precisaria e talvez, com essa
lição que levou esse ano, não falo o Governador, os assessores
do Governador deviam ter se acordado e puxado para baixo
dentro da nossa realidade, a crise está aí, se tivesse superávit
depois era fácil de aumentar para os poderes, mas para diminuir
é impossível depois. Obrigado.

O SR. NEODI - Quando tem dinheiro sobrando, principalmente
numa situação dessa orçamentária onde o bolo é arrecadado
por um lugar só, que quem arrecada é o Executivo e faz a
distribuição aos outros Poderes. Quando tem dinheiro sobrando
é muito fácil de distribuir, agora quando está faltando é
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complicado, o cobertor está curto do lado que puxa, está faltando
cobertor. Então na verdade nós alertamos, a nossa preocupação
é com o bom andamento do Estado de Rondônia, Deputado
Adelino e Vossa Excelência participou ontem de parte da
discussão que tivemos com a equipe econômica do Governo e
a preocupação é porque mais uma vez a gente não foi ouvido,
mas desta vez, Deputado Ribamar, nós fizemos questão de
constar e vai constar no relatório do orçamento, na aprovação
do orçamento, está aqui, vai constar, vai estar uma peça, a
nossa recomendação vai estar junto na peça orçamentária que
nós acabamos de aprovar aqui, porque se nós fizéssemos
qualquer tipo de corte aqui, Deputado Luiz Claudio, nós, de
iniciativa da Assembleia, de repente alguém poderia entender
que o Poder Legislativo está se metendo no Poder Executivo e
no Poder Judiciário e nas demais instituições, ou seja, no
orçamento do Ministério Público, do Tribunal de Contas e da
Defensoria Pública e o nosso papel aqui é aprovar as leis, mas
sim, quando entendemos que tem coisas erradas, senhor
Presidente, é fazer o que fizemos aqui, alertamos o ano passado
verbalmente, não adiantou nada e a crise se instalou. Alertamos
desta vez por escrito e a parte da peça orçamentária, o nosso
relatório final com a nossa observação.

A Sra. Ana da Oito – Me conceda um aparte, Deputado?

O SR. NEODI – Um aparte a Deputada Ana da Oito.

A Sra. Ana da Oito - Quero lhe parabenizar, Deputado, não
só o senhor, mas sim como toda sua equipe técnica que
trabalhou incansavelmente para que o relatório ficasse pronto,
não é uma preocupação, é da Casa também de Leis e mais
uma vez que nem o senhor disse, nós estamos alertando, o
senhor está alertando e já se propôs em colocar no papel, não
só de palavras e eu parabenizo a sua equipe. Eu me preocupo
porque, que nem a arrecadação, o ICMS, a Fonte 100 é que vai
ficar mais prejudicada, que nem o senhor falou agora a pouco
e tem tantas coisas que o Governador no Estado inteiro falando
que ia construir pela Fonte 100 algumas escolas do Estado de
Rondônia, isso que me preocupa. Então quero parabenizar o
senhor e dizer que nós estamos aí para aprovar o orçamento e
ver, o futuro pertence a Deus, vamos ver o que vai ser.

O SR. NEODI – Obrigado Deputada.

O Sr. Luiz Claudio – Me permita um aparte Deputado.

O SR. NEODI – Pois não Deputado.

O Sr. Luiz Claudio – Deputado Neodi, primeiro eu quero
realmente parabenizar o seu trabalho como Presidente da
Comissão de Finanças e como Relator do Projeto mais
importante, durante todo o ano que esta Casa vota, que esta
Casa discute, realmente este projeto agora que nós estamos
nesse horário aqui discutindo e vamos votar, Deputado Neodi,
é o projeto mais importante para o Estado e Vossa Excelência
está de parabéns; o Estado de Rondônia, a sua equipe de
planejamento, eu acho que todo mundo reconhece isso, foi
muito incompetente no término desse exercício e por orgulho e
por vaidade, eles quiseram orientação desta Casa. Ontem eu
participei da reunião lá no seu gabinete e em consequência
disso, devida a situação econômica do mundo e do Brasil, com
certeza o Estado de Rondônia vai ser penalizado no próximo

ano. Mas eu quero lhe parabenizar pelo seu esforço, pelo seu
trabalho e pelo seu compromisso com o Estado, principalmente
na questão de resgatar recursos para o setor produtivo, como
é o caso da EMATER. Vossa Excelência está de parabéns em
acatar uma Emenda Coletiva, onde o Governo retirou mais de
R$ 25.000.000,00 da extensão rural e passou para outros
programas que não tem tanta importância desenvolvimentista
e nem econômica para o Estado e Vossa Excelência com muita
competência acatou essa sugestão de todos os Deputados,
que iremos votar daqui a pouco. Por isso eu quero lhe
parabenizar pela sua competência, pelo seu compromisso com
o Estado de Rondônia. E infelizmente, não teve humildade o
Secretário de Planejamento de ouvir as sugestões desta Casa
e quem tem salvado, principalmente, agora neste caso da
EMATER é a Assembleia Legislativa, Presidente, R$
25.000.000,00 (vinte e cinco milhões de reais) eles não iriam
recuperar isso no Orçamento, é muito difícil. E esta Casa mais
uma vez está demonstrando que entende de áreas que são
importantes para o desenvolvimento. Muito obrigado,
Presidente da Comissão de Finanças, Deputado Neodi,
realmente o senhor está de parabéns pelo grande trabalho
que fez durante toda essa análise do orçamento, que é o Projeto
mais importante que nós estamos aqui hoje votando, para o
próximo ano, no exercício de 2013. Parabéns.

O Sr. Marcelino Tenório – Permita-me um aparte, Deputado.

O SR. NEODI - Obrigado Deputado Luiz Cláudio. Concedo um
aparte ao Deputado Marcelino Tenório.

O Sr. Marcelino Tenório – Deputado Neodi, quero parabenizar
também parabenizar a Vossa Excelência, que não foi só esse
ano, mas ano passado foi discutido por dois dias, eu estava
presente com Vossa Excelência, aonde queríamos contingenciar
R$ 250.000.000,00 do orçamento, que já se falava que não
dava para cobrir a Folha de Pagamento, infelizmente, foi o
que aconteceu. Vossa Excelência vem nestes dois últimos anos
preocupado com a finança do Estado. Qual é a sua
preocupação? Que a sua arrecadação possa ser gasta com a
receita, mas ela tem que se nivelar, e quando se superestima
uma receita, que você começa a gastá-la e não tem depois
para poder recuperá-la, aconteceu este ano, tivemos que votar
a antecipação dos royalties, tivemos que votar para tirar os
recursos dos Fundos. Mas o pior, que eu fico observando na
equipe econômica do Governo, é que na mídia nacional você
vê todo dia, um bom exemplo, uma pesquisa feita pelo IBGE
diz que: as pessoas, a família brasileira neste ano no Natal vai
gastar R$ 50,00 com presentes, no ano passado ela gastou
R$ 85,00. Vê a diferença que isso cai no montante das
arrecadações, não só dos Estados, como do país. Quando se
fala na indústria automobilística aonde foram tirados os
incentivos fiscais do IPI, mesmo assim não houve acréscimo
de venda de veículos. Por quê? Porque o país hoje, o nosso
está, a nossa população tem hoje 42% do PIB endividados.
Nós vamos vender a mais para quem? Então são essas
condições de visão que o gestor do financiamento, do
planejamento tem que verificar o que está acontecendo não
só no Estado, mas também no nosso país. Porque nós
dependemos do nosso Estado, mas dependemos do nosso país.
Então, Deputado Neodi, eu quero mais uma vez parabenizar a
Vossa Excelência, pela preocupação, porque é desta maneira
que o Parlamento faz e Vossa Excelência está levando isso,
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mostrando para o Estado de Rondônia a sua preocupação; como
Parlamentar e defensor deste Estado de Rondônia. Meus
parabéns, mais uma vez, Deputado Neodi.

O SR. NEODI – Obrigado pelas palavras, Deputado Marcelino
Tenório.

A Sra. Epifânia Barbosa – Permita-me um aparte, Deputado
Neodi.

O SR. NEODI – E concedo um aparte a Deputada Epifânia
Barbosa.

A Sra. Epifânia Barbosa – Deputado Neodi, eu queria aqui
também parabenizá-lo pelo relatório, com muita clareza, acho
que foi muito objetivo, pontuou com muita firmeza o que Vossa
Excelência e sua equipe analisaram. E eu queria aqui apenas,
não necessariamente, eu não sei se precisa constar no Relatório
escrito, mas quero fazer aqui um registro verbal, que na
Comissão de Educação e Cultura nós fizemos um substitutivo a
um Projeto encaminhado pelo Executivo que trata do Sistema
da Cultura, do Financiamento da Cultura e da Criação do Fundo
da Cultura e de apoio aos Projetos da Cultura. Esse Fundo foi
aprovado e necessitaria para cumprir a Lei de encaminhar o
Orçamento, que seria uma proposta de 0,5%. E infelizmente
não veio dentro do Orçamento, não veio a rubrica, nós não
temos como apresentar a Emenda e com isso, nós fizemos
Audiências Públicas e isso foi discutido com todos os produtores,
todos os artistas que trabalham com isso. Eu gostaria de
registrar aqui também, nesse caso, a insatisfação do próprio
Governo não abrir esta rubrica dentro do Orçamento porque
foi encaminhado por ele, depois com o substitutivo foi aprovado
pelo próprio Poder Executivo e não vir, significa que a gente fez
uma discussão longa, mas infelizmente teremos dificuldade
em viabilizar. Então eu queria aqui também fazer este registro
e parabenizar a toda a Casa também por juntos trabalharmos
essa Emenda para a EMATER, que é algo realmente necessário.
Então parabéns, o relatório para mim foi perfeitamente
compreensível e eu acho que contempla todas as observações
que o Executivo deverá observar em relação a essa receita
superestimada, aí, que pode prejudicar todo um planejamento.
Parabéns, Deputado.

O SR. NEODI – Obrigada pelas palavras, Deputada Epifânia.

O Sr. Zequinha Araújo – Permita-me um aparte, Deputado
Neodi.

O SR. NEODI – Concedo o aparte ao Deputado Zequinha Araújo.

O Sr. Zequinha Araújo – Obrigado Presidente. Dizer também
da importância desse momento, como o senhor fala e alguns
companheiros falaram que é um dos momentos mais
importantes que nós temos como representantes da população,
porque aqui passa pelas nossas mãos, pela nossa cabeça e,
sobretudo pela nossa inteligência, a necessidade de fazer o
melhor pela população. Neste momento nós estamos
representando, sabendo que o que nós estamos fazendo aqui
é representando toda a nossa população, mas como Vossa
Excelência como Presidente nós queremos parabenizar,
também, e também sua equipe, como falou aqui a Deputada
Ana, porque Vossas Excelências de maneira muito coerente e

o senhor sempre tem sido um Deputado muito coerente, agindo
com a razão, agindo com os princípios básicos da cidadania. E
eu quero dizer a Vossa Excelência, realmente nós queremos
parabenizar e agradecer como a Deputada Epifânia falou que
realmente da EMATER, o que foi transferido para a EMATER foi
uma questão de censo, o senhor como defensor da Agricultura
também, o nosso Deputado Luiz Cláudio, eu, a Deputada
Epifânia aqui também defendemos muito a questão da extensão
rural, assim como os outros Deputados também, mas com
certeza Vossa Excelência está fazendo o melhor e a Assembleia
Legislativa neste momento prova que tem um compromisso
com a agricultura do Estado de Rondônia. Por isso que nós
também queremos lhe parabenizar e com certeza, dentre em
breve nós faremos o melhor, porque o que está sendo acatado
por Vossa Excelência e o que está sendo também advertido,
inclusive, é o consenso desta Casa de Leis e com certeza, se
vier alguma coisa a ser surpresa não será desta Casa, porque
nós temos consciência do que estamos fazendo. Muito obrigado.

O SR. NEODI – Obrigado aos meus colegas Deputados, obrigado
ao Deputado Zequinha Araújo. Apenas para encerrar, só lembrar
que a equipe econômica do Governo esqueceu, senhor
Presidente, que as usinas também estão encerrando e tudo
isso acarreta na diminuição na arrecadação de imposto. E eu
queria aqui fazer justiça a toda a nossa equipe que nos
assessoraram, em especial a duas pessoas, eu queria fazer
um agradecimento, senhor Presidente, a um servidor desta
Casa, de carreira, que realmente eu tenho muito respeito, um
grande conhecedor na matéria de Orçamento, em Técnica
Legislativa também que é o Adair, o Adair Marsola que é um
servidor desta Casa que realmente a gente tem até orgulho de
ter um servidor que tem um conhecimento da forma que o
Adair tem quando se trata de questões Orçamentárias. E da
mesma forma o Dr. Luciano que também nos assessorou,
Deputado Adelino, que foi através do conhecimento técnico.
Eu não sou formado em Contabilidade, eu não tenho
conhecimento técnico de orçamento. Eu fui Prefeito duas vezes,
estou aqui nesta Casa já há praticamente doze anos, terceiro
mandato, e a gente têm acompanhado os orçamentos, eu gosto
muito de números, acompanho números, e a gente tem uma
facilidade de aprender e descobrir como que realmente as coisas
realmente funcionam dessa forma. Então, quero deixar aqui
meus agradecimentos, quero que fique registrado, senhor
Presidente, meus agradecimentos a nossa equipe técnica aqui
da Casa que nos assessoraram, e principalmente ao Adair e
ao Luciano. Então são essas as minhas palavras.

A Sra. Glaucione – Me permita um aparte, Deputado.

O SR. NEODI – Pois não Deputada Glaucione.

A Sra. Glaucione - Meu Líder nesta Casa, Deputado Neodi.
Quero lhe parabenizar pelo seu trabalho, não só no Orçamento,
mas como Deputado que tanto trata com seriedade e sempre
preza pelo coletivo, pelo bem-estar do Estado e sempre com
muita postura independente do que vão achar da sua atitude.
Então quero lhe parabenizar por isso e agradecer, tanto a sua
pessoa, como dos colegas que assinaram a Emenda Coletiva
dos R$ 4.000.000,00 para a cafeicultura, quero agradecer a
cada um e dos que estão votando também em conjunto aqui o
Orçamento. O nosso muito obrigado. E também até fazer uma
menção que eu acabei de receber uma ligação de Brasília
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informando que tinha que inserir uma rubrica de um convênio
que está vindo para o Estado. Eu disse que já esta tarde, e
agora só um novo projeto. É isso, aí, Deputado Neodi?

O SR. NEODI – Na verdade, Deputada Glaucione essa rubrica
chegou, inclusive, chegaram a trazer o Projeto, hoje aqui, só
que infelizmente não tinha mais tempo hábil para fazer, porque
está se extinguindo Secretaria para se criar outra Secretaria,
mas de qualquer forma quem te ligou pode tranquilizar que vai
ficar contemplado que é esse Projeto, inclusive, tem aqui a
cópia do contrato daquele financiamento que foi aprovado por
esta Casa no início ano e que esta na SEAS e que nós achamos
estranho que estava todo o Projeto, que a gente não tinha o
conhecimento do contrato que foi feito com o BNDES. Então,
diante do conhecimento do contrato nós mantivemos lá na SEAS
e aí no início do ano, Deputada Glaucione, o Governo vai enviar
para cá essa Mensagem, nós vamos estudá-la aqui e fazer a
criação dessa Secretaria e vamos criar essa rubrica específica
desse convênio, que na verdade não é um convênio, é um
empréstimo. Se tiver outro convênio que tenha sido conseguido
em Brasília eu não tenho conhecimento. Agora, do que tenho
conhecimento é isso, de qualquer forma está garantido e nós
no início do ano faremos a criação da Secretaria, essa rubrica,
para que a gente possa abrir o orçamento desse financiamento.

A Sra. Glaucione – Eu acredito que ainda deve ser outro
assunto que foi o Deputado Capixaba que ligou e ele colocou
que, ele colocou uma verba para o Estado de Rondônia e tem a
contrapartida do Estado que é para um Parque Beira Rio de R$
5.000.000,00 e a contrapartida do Estado três milhões e pouco,
só que ele precisa entregar essa rubrica na Caixa Econômica e
parece-me que não foi contemplado no Orçamento.  Então, só
um novo projeto.

O SR. NEODI – Com certeza um novo projeto.  Então, esse é
um novo projeto de última hora.

A Sra. Glaucione – Está certo. Obrigada.

O SR. NEODI – Senhor Presidente, esse é o nosso  parecer do
relatório e quero agradecer a cada um dos meus colegas
Deputados e desejar um Feliz Natal e um Ano Novo repleto de
felicidades e de coisas boas, parabenizar o nosso Presidente
pela condução desta Casa e agradecer o carinho e a
compreensão de cada colega aqui desta Casa e dizer que a
nossa lida como Deputado, eu pelo menos encarei sempre de
frente, eu jamais me curvei diante de multidões ou de críticas
ou de pessoas que muitas vezes não entende o seu papel,
muitas vezes nós estamos aqui querendo proteger as pessoas,
as pessoas não entendem que nós estamos querendo protegê-
las e muitas vezes se revoltam contra a gente, mas eu quero
dizer que eu sempre agi de cabeça erguida e o meu perfil
quem me conhece sabe que é dessa forma e o povo que me
colocou aqui tenho certeza que nenhum eleitor que votou para
mim até hoje se envergonhou da minha atuação nesta Casa.
Muito obrigado Senhor Presidente.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Neodi. Em votação o relatório. Em discussão o parecer favorável
ao projeto com Substitutivo do Deputado Neodi.  Em votação.
Os Deputados favoráveis à aprovação permaneçam como se

encontram, os contrários se manifestem. Está aprovado o
parecer.

Eu queria antes de nós votarmos o Projeto do Orçamento
para fechar aqui, porque se a gente votar já começa dispersar
os Deputados, eu queria dizer o seguinte, há poucos dias atrás
saiu na imprensa eu falando que a Assembleia de Rondônia, a
nossa Assembleia vinha mudando, e alguns, eu vi, inclusive,
um artigo daquele Waldemir Caldas, dizendo, fazendo por
ironia dizendo: “que eu deveria está falando lá da Assembleia
lá dos Estados Unidos, que era impossível ser a Assembleia
de Rondônia”. E o que eu tenho dito o seguinte, o que nós
vimos hoje aqui Deputado Neodi, hoje aqui nós votamos uma
PEC que tira o nepotismo e o Ficha Limpa no Tribunal de Contas.
Nós votamos o Ficha Limpa no Estado, nós derrubamos um
Projeto do Executivo, derrubamos só hoje. Por exemplo, a
Assembleia tem feito denúncias, ultimamente está havendo
muitos escândalos por ai ninguém cita a Assembleia, inclusive,
tem gente na Assembleia denunciando; a aposentadoria de
Governador que nós já derrubamos aqui, que na época
disseram que já tentaram jogar, dizendo que nós estávamos
enrolando o povo, nós não tiramos para trás, Deputado Neodi,
porque nós não podíamos, nós não podemos tirar direitos
adquiridos, mais a nossa PEC desde quando foi votado daqui
para frente, o Governador Confúcio quando terminar o mandato
dele, ele não fica mais aposentado como Governador e qualquer
outro que venha a ser Governador pela nossa PEC. O que eu
quero dizer dos nossos servidores aqui, nós temos, a cada
Sessão aqui a gente tem demonstrado, Deputado Flávio, o
tanto que a nossa Casa, pelo menos que se falava tanto da
Assembleia que sempre falaram muito mal da nossa
Assembleia mesmo, todo mundo sabe disso, e nós temos
trabalhado. E quando eu coloco, quando coloco, aí os caras
falam, eu colocando exatamente isso; que a nossa Assembleia,
ficaram fazendo pouco caso da gente quando a gente diz que
esta Casa é composta pela maioria de pessoas boas, Deputada
Glaucione, porque eu sozinho eu não mudo nada, tudo que a
gente está fazendo aqui é a grande maioria dos Deputados
que estão fazendo, Deputado Adelino, por isso, no início do
ano quando nós colocamos numa propaganda que falava de
corrupção, que falava do jeitinho brasileiro, as pessoas achavam
que era uma afronta:  “a Assembleia está afrontando o povo
de Rondônia”. Entendeu Deputado Flávio; e a gente tem feito
isso de forma tranquila e natural, as coisas vêm acontecendo
naturalmente, e por exemplo, o Executivo não tem contribuído
para isso, o Executivo tem contribuído ao contrário, tem
contribuído ao contrário, por isso,...

O SR. NEODI – Senhor Presidente Questão de Ordem.

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

O SR. NEODI – Colaborando com o discurso de Vossa
Excelência das questões dos avanços que a gente tem tido no
dia a dia desta Casa e nós temos contribuído, inclusive, para
com os outros Poderes e com as instituições de um Projeto,
Deputado Ribamar, importantíssimo que aprovamos aqui nesse
ano que eu entendo que foi de suma importância e que é visto
nacionalmente como um projeto exemplo e pioneiro, foi quando
Vossa Excelência colheu as assinaturas e praticamente os 24
Deputados assinaram aqui e foi votado nesta Casa e foi
aprovada aqui uma PEC que deu autonomia, Deputado Ribamar,
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para o Ministério Público escolher a Lista Tríplice entre eles,
que eles fazem a eleição deles do Procurador Geral e eles
escolherem, do modelo atual vinha para o Poder Executivo
escolher, e para a minha tristeza eu soube de uma informação
nos últimos dias de que alguém estava induzindo o Governador,
incentivando o Governador a vetar essa Lei. Eu não acredito
que o Governador Confúcio Moura, até porque conheço o
Governador Confúcio Moura,...

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Seria recorrer,
entrar com a ADIN, que vetar ele não pode que é uma emenda.

O SR. NEODI – Exatamente, entrar com a ADIN, desculpa,
para derrubar essa lei que nós aprovamos aqui, eu acho
realmente um absurdo, uma grande falta de bom senso de
quem está induzindo o Governador a isso, eu não acredito que
o Governador faça uma coisa dessas até pelo que eu conheço
o Governador Confúcio Moura, ele não seria capaz de fazer
uma coisa dessas, mas tem gente incentivando e insistindo
para que ele entre com essa ADIN que declare inconstitucional
a Lei que nós aprovamos dando ao Ministério Público. Se o
Tribunal de Justiça, senhor Presidente, eles, entre eles escolhem
e elegem o Presidente deles; o Tribunal de Contas, entre eles
escolhem e elegem o Presidente deles; nós aqui, nós nos
reunimos e escolhemos o nosso Presidente, porque quê o
Ministério público não pode escolher o Defensor Público Geral?
É um contrassenso, acho que nós estamos fazendo justiça e
dando a cada um dos Poderes e as Instituições a condição de
cada um trabalhar de uma forma tranquila e transparente
dentro da legalidade e da individualidade e da independência e
harmonia entre os Poderes e as Instituições.  Obrigado.

O SR. HERMÍNIO COELHO (Presidente) – Obrigado Deputado
Neodi. Deputado Neodi, quando eu vejo, por exemplo, o
orçamento mesmo, nós fazemos um relatório, fazemos um
relatório, que lá na frente, que muitas vezes eles ficam
chamando: “o Hermínio é mãe Diná”. Daqui a pouco vão chamar
o Deputado Neodi de mãe Diná, de Profeta. Deputado Neodi
não precisa, nós de profeta e de mãe Diná nós não temos
nada, nós somos pecadores igual à maioria dos brasileiros,
mas porque?  Por que é tão óbvio, é tão óbvio as incompetências
que é tão fácil da gente prevê.  Prevê o que Vossa Excelência
colocou no relatório que lá na frente vai vir à mesma coisa
com relação a estimar de forma irresponsável que esse povo
tem estimado a arrecadação do Estado. Aí quando a gente fala
aqui, o Governador, Dr. Ribamar, em vez de tomar, de chegar lá
e chamar esse povo dele na responsabilidade, não, fica é com
raiva da gente, fica tentando fazer joguinho sujo, Dr. Ribamar,
que não leva a lugar nenhum, só leva a problemas. É por isso
que eu tenho dito que o Governador, o Executivo não tem
contribuído. Hoje era para todo mundo estar contribuindo no
sentido, aonde há a prioridade fosse o Estado. Porque no dia
que o Estado ganhar todos nós vamos ganhar, Deputada Ana.
E do jeito que as coisas andam ninguém ganha. Eu falo isso
todo dia, todo dia, todo dia. E a gente, é uma coisa tão simples.
Se o Estado ganha todos nós vamos ganhar. Se o Estado não
ganha, todos nós com certeza vamos perder. Por isso teve,
quando o Deputado Neodi fala na questão da PEC, aqui, por
exemplo, nós poderíamos, antes poderíamos, está com raiva
do Ministério Público, que o Ministério Público persegue, faz
isso e faz aquilo. E a nossa Assembleia defendendo, dando
autonomia para o Ministério Público, ajudando até com
orçamento, Deputado Neodi, e sem, Deputado Flávio, nós não
estamos pedindo nada, nós estamos ajudando, dando
autonomia para o Ministério Público, não é para o Ministério
Público passar a mão na cabeça da gente, não. Se a gente

errar, eu espero que eles, inclusive, de vez em quando me
chamam lá no Ministério Público para me alertar, e me falar:
tem isso. Muitas vezes nós vamos lá fazer algumas coisas,
para tomar algumas medidas, a gente pede orientação ao
Ministério Público e ao Tribunal de Contas, que isso é bom
para a gente lá na frente. Eu fico olhando aqui o Deputado
Maurão, o Deputado Neodi e alguns Deputados aqui na Casa
respondendo por um negócio de folha paralela. Uma
irresponsabilidade, Deputado Neodi, de quem administrava a
Casa que colocou o Deputado naquela situação. O Deputado
do Maurão, por exemplo, o gabinete do Deputado Maurão é o
mesmo praticamente gabinete, de hoje é o mesmo daquele
tempo. E na época era considerado tudo como fantasma,
Deputado Luizinho, tudo como fantasma, porque o cara não
publicava no Diário Oficial. É como eu falei, esses tipos de
coisas, nós temos que tomar muito cuidado e ter muita
responsabilidade e não ter vergonha de pedir orientação para
a gente lá na frente evitar que nós, os nossos colegas venham
a ter problemas com Justiça, que não é bom. É bom a gente
fazer o máximo para evitar, fazer as coisas de forma mais
correta possível para evitar problemas com a Justiça.
Em votação o projeto. Em discussão única o Projeto que é o
orçamento nosso de 2013, com substitutivo. Não havendo quem
queira discutir, em votação. Os Deputados favoráveis à
aprovação do Projeto permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem. o:Está aprovado. Vai ao
Expediente.

Antes de encerrar a Ordem do Dia eu queria colocar
também, que é importante o que o Manvailer levantou aqui,
assim de forma bem simples que é o quantitativo da produção
legislativa do transcurso desta Sessão Legislativa, o
demonstrativo do número de proposituras por espécies
normativas apresentadas pelos Parlamentares, outros Poderes
e órgãos no transcurso desta Sessão Legislativa: Proposta de
Emenda à Constituição, 05; Projeto de Lei Complementar, 62;
Projeto de Lei Ordinária, 373; Projeto de Resolução, 32;
Requerimentos, 134; Indicações, 424; Veto Total, 23; Veto
Parcial, 04. Num total de 1.099 proposições. Tem mais aqui,
as que foram apresentadas e aqui as que foram aprovadas:
Lei Ordinária, 246; Lei Complementar, 45; Decreto Legislativo
33; Resolução, 22; total de 346. Mais 08 aqui que estão
aguardando a sanção do Governador. Isso daqui é a prova de
que tudo, todos os projetos que tinham nesta Casa nós
discutimos e votamos e os que chegaram por último, o
Governador, que deve ter uns cinquenta projetos aqui ainda na
Casa. O Governador deve convocar Extraordinária, deve
convocar um período extraordinário e eu espero que para a
semana e a gente, com certeza, se Deus quiser, ele convocando,
nós vamos estar aqui, a gente vai avisar, comunicar a todos os
companheiros e companheiras que para a semana nós, com
certeza, porque têm alguns projetos de remanejamento, o
guarda-chuva que eles mandaram para cá, que não é nem um
guarda-chuva é um sombreiro mexicano que mandaram para
cá. Mas nós já estamos corrigindo lá e para a semana, com
certeza, o Governo vai convocar a Assembleia
extraordinariamente para nós podermos votar esses
remanejamentos para ele poder fechar o final do ano,
principalmente pagando o 13º e o salário de todos os
trabalhadores do Estado.

E nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, declaro encerra
da 2ª Sessão Legislativa da 8ª Legislatura.

Está encerrada esta Sessão.

(Encerra-se esta Sessão às 14 horas e 45 minutos.)
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