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ATA DA 63ª SESSÃO ORDINÁRIA
DA 1ª SESSÃO LEGISLATIVA

DA 9ª LEGISLATURA

Em 01 de dezembro de 2015

Presidência dos Srs.
Lebrão - 1º Secretário

Edson Martins - 1º Vice-Presidente
Maurão de Carvalho - Presidente

Secretariado pelo o Sr.
Jesuíno Boabaid - Deputado

(Às 15 horas e 9 minutos é aberta a Sessão)

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(SD), Cleiton Roque
(PSB), Dr. Neidson (PT do B), Edson Martins (PMDB), Ezequiel
Júnior (PSDC), Glaucione (PSDC), Hermínio Coelho (PSD), Jean
Oliveira (PSDB), Jesuíno Boabaid (PT de B), Laerte Gomes (PEN),
Lazinho da Fetagro(PT), Lebrão (PTN), Leo Moraes (PTB),
Luizinho Goebel (PV), Marcelino Tenório (PRP), Maurão de
Carvalho (PP), Ribamar Araújo (PT), Rosângela Donadon
(PMDB), Saulo Moreira (PDT) e Só Na Bença (PMDB).

DEPUTADOS AUSENTES: Lúcia Tereza (PP).

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Invocando a proteção de Deus
e em nome do povo rondoniense declaro aberta a 63ª Sessão
Ordinária da 1ª Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura
da Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia.

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede a
leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

(Às 15 horas e 16 minutos o senhor Lebrão
passa a Presidência ao senhor Edson Martins)

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

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

O SR. JESUÍNO BOABAID (Secretário ad hoc) – Procede à
leitura do Expediente recebido.

EXPEDIENTE RECEBIDO

01 – Mensagem nº 267/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Ministro Andreazza”.

02 – Mensagem nº 268/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Ministro Andreazza”.

03 - Mensagem nº 269/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “Autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Ministro Andreazza”.
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04 - Mensagem nº 270/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Ouro Preto do Oeste”.

05 - Mensagem nº 271/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Ministro Andreazza”.

06 - Mensagem nº 272/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Governador Jorge Teixeira”.

07 - Mensagem nº 273/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Governador Jorge Teixeira”.

08 - Mensagem nº 274/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao Estado
de Rondônia para o Município de Governador Jorge Teixeira”.

09 – Mensagem nº 275/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo a
conceder isenção de 100% (cem por cento) de taxa de serviço
do DETRAN/RO, na forma que especifica”.

10 – Mensagem nº 276/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “altera a redação de
dispositivos da Lei nº 3.161, de 27 de agosto de 2013, que
‘regulamenta o Artigo 22, Das Disposições Constitucionais
Transitórias da Constituição do Estado de Rondônia, dispondo
sobre o Colégio Tiradentes da Polícia Militar e dá outras
providências’”.

11 – Mensagem nº 277/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “dá nova redação ao Artigo
1º e ao caput do Artigo 2º, da Lei nº 3.596, de 22 de julho de
2015, que ‘dispõe sobre a isenção do pagamento de taxa de
inscrição de concursos públicos, promovidos pelo Governo do
Estado de Rondônia, aos doadores de medula óssea’”.

12 – Mensagem nº 278/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “acrescenta, altera e revoga
dispositivos da Lei nº 688, de 27 de dezembro de 1996, que
instituiu o Imposto sobre Operações relativas à Circulação de
Mercadorias e sobre Prestação de Serviços de Transporte
Interestadual e Intermunicipal e de Comunicação – ICMS”.

13 – Mensagem nº 279/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “dispõe sobre
a situação funcional e cedência à Superintendência de Polícia
Técnico-Científica – POLITEC, criada pela Lei Complementar
nº 828, de 15 de julho de 2015, dos Policiais Civis lotados no
Departamento de Polícia Técnica – DPT, ocupantes dos cargos
de Perito Criminal, Agente de Criminalística, Agente de Polícia,
Técnico de Laboratório, Escrivão de Polícia, Datiloscopista
Policial e Técnico de Necropsia”.

14 – Mensagem nº 280/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Parcial ao Projeto de Lei que “institui o
Plano Estadual de Cultura e dá outras providências”

15 – Mensagem nº 281/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “institui o Programa de Apoio
Financeiro da Secretaria de
Estado da Educação – PROAFI/CRE, destinado às unidades
regionais de atuação intermediária e colegiada do Sistema
Estadual de Ensino de Rondônia, e dá outras providências”.

16 – Mensagem nº 282/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “dispõe sobre as hipóteses
de redução e parcelamento de débitos decorrentes de multas
por infração à legislação ambiental e dá outras providências”.

17 – Mensagem nº 283/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Governador Jorge
Teixeira”.

18 – Mensagem nº 284/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Governador Jorge
Teixeira”.

19 – Mensagem nº 285/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Nova Brasilândia do
Oeste”.

20 – Mensagem nº 286/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Nova Brasilândia do
Oeste”.

21 – Mensagem nº 287/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Ji-Paraná”.

22 – Mensagem nº 288/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Ministro Andreazza”.

23 – Mensagem nº 289/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei que “autoriza o Poder Executivo
a transferir, mediante doação, edificações pertencentes ao
Estado de Rondônia para o Município de Porto Velho”.

24 – Mensagem nº 290/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “dispõe sobre
a proibição das empresas fornecedores de energia elétrica e
de água, de exigirem para troca de titularidade o pagamento
de débito do antigo proprietário, no âmbito do Estado de
Rondônia”.
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25 – Mensagem nº 291/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Veto Total ao Projeto de Lei que “estabelece
diretrizes e parâmetros para o desenvolvimento de políticas
públicas e educacionais para a educação bilíngue para surdos,
a serem implantadas e implementadas no âmbito do Estado
de Rondônia, e dá outras providências”.

26 – Mensagem nº 292/2015 – Poder Executivo,
encaminhando Projeto de Lei Complementar que “altera a
redação do inciso IV e do § 4º, do Artigo 9º da Lei
Complementar nº 622, de 11 de julho de 2011, que ‘Estabelece
normas para consignações em folha de pagamento dos
servidores públicos ativos, inativos, pensionistas e empregados
públicos da Administração Direta, Autárquica e Fundacional do
Poder Executivo do Estado de Rondônia e cria a estrutura da
Comissão Especial de Consignações – CECON, e dá outras
providências’ e acrescenta dispositivos”.

27 – Mensagem nº 02/2015 – Defensoria Pública do
Estado, encaminhando Projeto de Lei Complementar que
“acrescenta Parágrafo único ao Artigo 29 da Lei Complementar
nº 117, de 04 de novembro de 1994, para reservar aos negros
20% (vinte por cento) das vagas oferecidas nos concursos
públicos para provimento nos cargos iniciais da carreira de
Defensor Público da Defensoria Pública do Estado de Rondônia”

28 – Ofício nº 166/2015 – SUDER, informando sobre o
recebimento do Ofício P/ALE-1274/2015, o qual indicou o Senhor
Deputado Aélcio da TV para integrar o CONDER, e solicitando
indicação de um membro suplente.

29 – Ofício nº 776/2015 – Tribunal de Justiça, solicitando
informações sobre a Emenda Constitucional nº 99/2015, objeto
da ADIN nº 0801934-49.2015.8.22.0000.

30 – Ofício nº 779/2015 – Tribunal de Justiça, solicitando
informações sobre as Emendas Constitucionais nº 06/1996 e
nº 14/1999, objeto da ADIN nº 0801930-12.2015.8.22.0000.

31 – Ofício nº 785/2015 – Tribunal de Justiça, informando
que julgou procedente a Arguição de Inconstitucionalidade nº
0005093-33.2015.8.22.0000/SDSG, que tem por objeto a Lei
Complementar nº 620/2011, alterada pela Lei Complementar
nº 767/2014.

32 – Ofício nº 3362/2015 – SEDAM, informando que a
empresa Consórcio Novo Horizonte Geração de Energia, deu
entrada no EIA/RIMA, da “Usina Termoelétrica movida a óleo
Diesel” a ser implantado no município de Buritis, e convidando
para Audiências Públicas.

33 – Ofício nº 469/2015 – Corpo de Bombeiros Militar
do Estado, solicitando cópia do processo de elaboração e
aprovação da Lei 1.072, de 13 de maio de 2002.

34 – Ofício nº 081/2015 – Câmara Municipal de Ji-
Paraná, encaminhando convite para Audiência Pública a ser
realizada no dia 7 de dezembro de 2015, às 19:30.

35 – Carta nº 012/2015 – Ação Pró-Amazônia, unindo
esforços de forma coesa pela recuperação e manutenção da
BR 319.

36 – Moção nº 153/2015 – Câmara Municipal de Mauá
SP, encaminhando para conhecimento Moção de Apelo,
reivindicando a realização de esforços entre senadores e
Deputados para que a PEC para recriação da CPMF não seja
aprovada.

37 – Ofício nº 4704/2015 – Procuradoria da República
no Estado de Rondônia, encaminhando agradecimento pela
inestimável ajuda prestada para a realização da Caravana da
Esperança.

38 – Requerimento do Senhor Deputado Ribamar
Araújo, justificando ausência na Sessão do dia 11 de novembro
de 2015.

39 – Requerimento do Senhor Deputado Lúcia Tereza,
justificando ausência nas Sessões dos dias 1º e 2 de dezembro
de 2015.

(Às 15 horas e 27 minutos o senhor Edson Martins,
passa a presidência ao senhor Lebrão)

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Registrar a presença da
Excelentíssima Senhora Vereadora Todinha, Vice-Presidente
da Câmara Municipal de Presidente Médici, da mesma forma a
Excelentíssima Senhora Vereadora Sueli Clara de Novaes,
Câmara Municipal de Campo Novo; também do Excelentíssimo
Senhor Vereador Valmir Passito, Presidente da Câmara do
Município de Chupinguaia; também do Excelentíssimo Senhor
Vereador Jairo Benetti, Câmara Municipal de Rolim de Moura.
Sejam todos bem-vindos, nos sentimos muito honrados com a
presença de cada um de vocês, de todas as pessoas que ocupam
assento na galeria desta Casa.

Neste momento, lido o Expediente, passemos às Breves
Comunicações.

Cinco minutos, sem direitos a Apartes, sem direito a
Questão de Ordem, o Deputado Laerte Gomes.

O SR. LAERTE GOMES – Senhor Presidente, Senhoras e
Senhores Deputados, público aqui que nos assiste, aos amigos
internautas que estão em casa nos assistindo através da TV
Assembleia. Vou ser bem breve Presidente, e eu gostaria que
Vossa Excelência, como 1º Presidente desta Casa e o
Presidente Maurão, eu gostaria que estivesse aqui também
para fazer uma cobrança sobre a questão do Banco do Brasil,
do terminal do Banco do Brasil aqui nesta Casa, na Assembleia
Legislativa. A semana passada nós ficamos com terminal
Deputado Lazinho, a semana inteira, a semana inteira
estragado, na semana de pagamento dos servidores aqui da
Assembleia. É uma falta de respeito que o Banco do Brasil
tem, constantemente aqui, não só com esta Casa, mas nas
suas agências e terminais.

Semana passada eu estive no município no final de
semana, fui ao caixa do Banco do Brasil, tinha 05 caixas, e
nenhum tinha dinheiro e 04 estavam fora do sistema, fora do
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ar. Então, é preciso, é preciso tomar uma providência quanto a
essa situação. Aqui na Assembleia, eu vi ali filas de pessoas, o
terminal desativado, você ia fazer um saque, as pessoas
recebiam o pagamento, Deputado Ezequiel, iam ali sacar, fazer
uma transferência, o terminal desativado e nada deles vir
arrumar. Uma total falta de respeito com os servidores e os
usuários aqui do Banco do Brasil. Gostaria que o Deputado
Lebrão, como nosso 1º Secretário e competente como é, que
fizesse uma notificação ao Banco do Brasil cobrando
providências quanto a isso. Porque sempre é assim, funciona
um dia e 03, 04 parado.

Dizer também, Senhor Presidente, lembrar hoje dia 01
de dezembro, dia 1º de dezembro, é o Dia Mundial da Luta da
AIDS, o Dia Mundial Contra a AID. Através de uma decisão da
Assembleia da Organização Mundial da Saúde, realizada em
outubro de 1987, com apoio da ONU. No Brasil, a data passou a
ser adotada a partir de 1988. Segundo estimativas do Ministério
da Saúde, o número de pessoas infectadas no Brasil é altíssimo.
E uma doença que está se propagando cada vez mais, muitos
por falta de cuidados, conscientização. Então, hoje a gente está,
dia 1º de dezembro, essa data do Dia Mundial do Combate a
AIDS e que a gente possa, através dessa data fazer uma reflexão
dessa doença que tem infectado milhares e milhares de pessoas
e levado muitas pessoas queridas. Então, eu queria deixar aqui
registrado.

Dizer também que nós tivemos nesse final de semana,
no município de Urupá, um leilão beneficente Direito de Viver
do Câncer de Barretos, o 1º leilão do município de Urupá. Eu
não sei se o Deputado Lebrão passou lá, mas muita gente
arrecadou mais de 500 bezerros, animais, e a arrecadação
total deu quase 600 mil reais. Então, eu queria parabenizar a
população do município de Urupá, dos municípios circunvizinhos,
de todos aqueles, que doaram e com certeza doaram de
coração para uma causa justíssima que é a questão do Hospital
de Câncer de Barretos e agora o Hospital da Amazônia, com
certeza esse dinheiro deve ser usado aqui para a conclusão da
obra. E depois nós vamos falar aqui sobre a questão, no Grande
Expediente, sobre a questão da Universidade, da UNIR, em Ji-
Paraná.

Obrigado, Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado Laerte.
O Banco do Brasil será notificado e vamos pedir para que
acrescente mais um caixa também, que um caixa está sendo
insuficiente.

Registrar e agradecer a presença dos Senhores
Vereadores Luiz Paca, Câmara Municipal de Espigão d’Oeste;
da mesma forma o Vereador Sedi Antônio, Vice-Presidente da
Câmara de Espigão d’Oeste.

Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra, sem
direito a Aparte, sem direito a Questão de Ordem, Deputado
Ezequiel Júnior.

O SR. EZEQUIEL JÚNIOR – Senhor Presidente, senhores e
senhoras Deputadas, cumprimento a plateia também que nos
ouve neste momento e nos assiste, os amigos que nos
acompanham através da TV ALE, servidores desta Casa. Trago
a esta Tribuna, neste momento, um assunto bem positivo lá do
meu município base, Machadinho d’Oeste. Fiquei muito feliz

em receber e ver divulgado nas redes sociais, na internet, a
prestação de contas do 5º Leilão Direito de Viver, realizado no
início do mês de outubro no município de Machadinho d’Oeste.
Feliz ao ver o resultado positivo e ver que o esforço, a luta
desta aguerrida Comissão Organizadora desse Leilão, que
acontece pelo 5º ano consecutivo em Machadinho deu
resultado, deu bons frutos.

O Leilão Direito de Viver de Machadinho d’Oeste,
Deputado Laerte Gomes, o senhor falava agora a pouco lá de
Urupá, teve um lucro líquido de trezentos e quinze mil, trezentos
e oitenta e oito reais em Machadinho d’Oeste.  Esse recurso
será repassado para o Hospital de Câncer da Amazônia, para
colaborar com a sua obra. E quero parabenizar toda a
sociedade machadiense, parabenizar esta brilhante Comissão
Organizadora, a todos que fizeram parte da Comissão que
dedicaram boa parte do seu tempo, por semanas, para a
realização desse grandioso evento, esse evento tão nobre para
a sociedade, que engrandece a sociedade machadiense.
Parabenizo a todos os colaboradores, a todos os doadores, e
a todos que fizeram parte de forma direta ou indireta deste
grande evento.

Detalhando um pouco mais essa prestação de contas
nós temos os seguintes números: o Leilão Sem Noção, que é
um programa da 97 FM, deu um lucro R$ 1.695,00; camisetas
vendidas, R$ 23.430,00; o Chá do Amor, organizado por um
grupo de mulheres, R$ 17.936,00 arrecadados; doações em
dinheiro para o leilão, R$ 10.924,50; o bar teve um lucro de
R$ 26.823,00; a Ação Solidária, um bingo, teve um lucro de
R$ 21.922,00. E o leilão propriamente dito, R$ 298.776,35
foram arrecadados. Nós tivemos uma despesa de R$ 86.118,85,
e o total bruto arrecadado, R$ 401.506,85, dando um lucro
liquido, portanto, o 5º Leilão Direito de Viver de Machadinho,
de R$ 315.388,00.

Então mais uma vez quero parabenizar a Comissão
Organizadora, a todos que colaboraram e principalmente toda
a sociedade machadiense que colabora com mais 300 mil reais
para a construção do Hospital do Câncer da Amazônia.
Parabéns ao nosso povo.

Presidente, só isso.
Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputado Ezequiel
Júnior. E, neste momento, concedo a palavra por cinco minutos,
sem direito a Apartes, sem direito a Questão de Ordem,
Deputado Léo Moraes.

O SR. LÉO MORAES - Sr. Presidente, Deputado Lebrão, a
quem eu tenho grande estima, consideração, um respeito muito
grande. Gostaria de publicamente parabenizá-lo pela comitiva
dos Deputados e também dos empresários e do Sistema S,
assim como a Fecomércio, entidades da sociedade civil que
foram até o Beni, até a localidade de Trinidad para discutir
aquele canal da integração e o esteio de economia e comércio
que nós deveremos implementar juntamente com a Bolívia.

Gostaria de cumprimentar a todos os meus colegas
Deputados Estaduais, em nome do Deputado Laerte Gomes,
que aqui se encontra no nosso plenário, um Deputado dinâmico,
que constantemente está a atender os anseios da população
nas Linhas, nos distritos e principalmente no seu reduto
eleitoral.
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Pois bem, eu vim aqui falar rapidamente Presidente,
acerca da administração municipal que lamentavelmente, nós
conquistamos mais um título. Agora, é o título da obscuridade,
da falta de transparência na implementação de polícias públicas
e na execução de convênios com Governo Federal, Porto Velho
foi a 27ª cidade, a 27ª capital no quesito transparência
justamente por não prestar contas desses recursos oriundos
do Governo Federal. Infelizmente ostentamos mais um título
que não gostaríamos, fruto da péssima administração, do pífio
comprometimento dos gestores da nossa capital, capital do
Estado de Rondônia, que ainda bem que o interior não segue
como exemplo. Isso eu quero deixar registrado porque o interior
continua dinâmico, continua pujante, continua organizado.
Lógico que todos os municípios sofrem, aos montes, por falta
de recursos, recursos parcos, mas não são perdulários como
é a capital de Rondônia. Prova maior que dois milhões e
quatrocentos mil reais, será apresentado agora e já foi feito a
contratação, Deputado Ribamar Araújo, para iluminação
natalina. E como nós sabemos, assim como o Conselheiro
Wilber, lá em 2013, quando eu fiz a denúncia no Tribunal de
Contas, justamente pela utilização de 800 mil reais para
iluminação natalina, e quando nós andamos na cidade, nas
ruas do nosso município nós víamos que quase não tinha
iluminação, na verdade era meio metro de fio de lâmpada
chinesa que estava iluminando a nossa cidade. Conseguimos
evitar mais um gasto desnecessário, mais um gasto perdulário,
voltou, deixaram de pagar 500 mil reais, é um dinheiro que ia
para o ralo ou certamente para o bolso de alguém. E agora, eu
tenho essa notícia que irão aplicar dois milhões e quatrocentos
mil reais para alugar o material da iluminação natalina. Isto é,
é um dinheiro que certamente não teremos como material
humano e muito menos como logística, esses objetos não
ficarão sob a responsabilidade e sob a propriedade do município.
E é sabido que o Natal continua sempre na mesma data, nós
do ocidente sempre iremos comemorar o nascimento de Jesus
na mesma data, 25 de dezembro. E até hoje, o contrato previa
que no dia 29 de novembro nós já deveríamos ter a iluminação
pronta para atender e ao menos gerar uma perspectiva, um
momento de reflexão, de pensar em dias melhores, de unir as
famílias em prol do bem comum e nem isso fizeram. Nós
estamos agora em dezembro e ainda não existe iluminação
natalina. E mais do que isso, dois milhões e quatrocentos mil
reais para alugar algo que o próprio município já tem executado,
quando se fala aluguel, certamente é um objeto que vai retornar
ao proprietário, mas não, eles estão decorando com objetos,
com acessórios que já pertence ao município. E aí, logicamente
incorre em crime, e fere a nossa legislação, e mais do que
isso, é um gasto, é um dinheiro mal aplicado como estamos
vendo há quase três anos nessa municipalidade. Fica aqui a
minha lamentação, porque nessa velocidade não trabalham
com a Saúde Pública, com os postos de Saúde, muito menos
com as creches, muito menos com a pavimentação e com o
mínimo de dignidade que a nossa população necessita. Prova
maior que nós veremos agora esse final de ano, época da
enchente, certamente a água estará no joelho, Deputado
Aélcio, Vossa Excelência que é um andarilho da nossa capital,
o senhor que repercute através dos veículos de comunicação
tudo que acontece na nossa cidade, o senhor vai sofrer
certamente por ver a nossa população padecendo às mínguas

pelo mínimo de estrutura básica e dignidade e qualidade de
vida, ao passo em que se gasta dois milhões e quatrocentos
mil reais por iluminação natalina que ainda não, sequer
iluminaram e nós estamos quase no dia 24 de dezembro. Como
o Conselheiro Wilber falou lá atrás, quando eu fiz a denúncia,
e que evitamos um gasto desnecessário, é sabido, é claro e
notório que no ocidente se comemora o nascimento do Menino
Jesus no dia 24 para o dia 25 de dezembro, vão esperar chegar
25 de dezembro, não vão utilizar esse dinheiro e mais uma vez
se vão embananar com a prestação de contas. Fato lamentável
que vale a pena eu comentar agora. No momento oportuno
falarei a respeito do chefe da folha de pagamento do nosso
Estado que recebe três salários, passa do teto, mas não
respeita os servidores do nosso Estado.

Muito obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) - Parabenizar o Deputado Léo.
Tenho certeza, Deputado Léo Moraes, que certamente Vossa
Excelência no próximo ano terá oportunidade aí de disputar as
eleições e sem dúvida nenhuma dará uma nova cara para o
município de Porto Velho que sem dúvida nenhuma precisa
muito.

Ainda nas Breves Comunicações, cinco minutos sem
direito a Aparte, Deputado Airton Gurgacz.

O SR. AÍRTON GURGACZ - Boa tarde, Presidente; boa tarde a
todos os Deputados colegas nossos, toda imprensa aqui, colegas
presentes aqui, pessoal do plenário. Deputado Léo, eu quero
dizer para Vossa Excelência que Ji-Paraná está a cidade mais
bonita, eu falei a semana passada na Tribuna, Vossa Excelência
não estava aqui. Mas Ji-Paraná, se não me engano, nosso
prefeito gastou trezentos mil reais, e se Vossa Excelência visse
o que foi feito lá, tem um Papai Noel lá de 12 metros e meio,
está aí o Deputado Laerte que ajudou lá na inauguração, o que
a Dona Lilian fez, a nossa primeira-dama da cidade foi coisa
de cinema, coisa linda. Ji-Paraná eu tenho certeza que hoje
está a cidade mais bonita.

Mas eu quero registrar aqui, que no dia 26 nós
recebemos em Ji-Paraná o nosso Presidente da Assembleia
Legislativa Maurão de Carvalho onde, numa entrevista coletiva
junto comigo, junto com o Deputado Laerte, o Vereador Josiel,
toda imprensa de Ji-Paraná, todos os vereadores estiveram
presentes lá na Câmara Municipal, onde foi discutido vários
assuntos de relevância a nossa atuação aqui no Estado e
também dele como Presidente da nossa Assembleia Legislativa.

Foi falado também sobre o orçamento do nosso Estado
para este ano, falou-se também muito sobre várias questões,
inclusive o anel viário, a imprensa nos cobrou, os Vereadores,
o nosso anel viário... foram retiradas todas as máquinas de lá,
com muita tristeza porque nós vimos esse episódio acontecer.
Um anel viário que nós esperávamos, pelo menos de cinco a
seis quilômetros ter sido concluído, palavras do nosso Coronel
Caetano, e que não houve a conclusão. Então a gente fica
muito triste porque tiraram o maquinário todo de lá.

Da mesma forma dentro da cidade, se não fosse a
Prefeitura Municipal através do Secretário, do Prefeito Jesualdo,
nós também não teríamos feito muitos quilômetros de asfalto.
A Prefeitura nos arrumou, Deputado Lebrão, vários caminhões,
as máquinas espalhadeiras, os rolos, quer dizer, os caminhões
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para puxarmos o material. O DER usinou o material, mas a
Prefeitura de Ji-Paraná, claro, junto com alguns funcionários
também do DER foram feitas várias ruas asfaltadas, mas de
grande relevância mesmo foi o apoio que tivemos da equipe da
Prefeitura Municipal. Porque não sabemos o motivo e levaram
todas as máquinas da nossa cidade. Anel Viário lá ia de vento
em popa, de repente nós ouvimos que não tem mais máquina
nenhuma trabalhando. Então isso foi um dos grandes
questionamentos ao nosso Presidente Maurão, a mim, ao
Deputado Laerte Gomes. Os Vereadores nos cobraram, a
imprensa toda nos cobrou também do porquê deste abandono,
dessa falta de obras que havia uma promessa do Governo do
Estado de poder fazer pelo menos seis quilômetros. Então,
houve todos esses questionamentos. Foi boa a ida do nosso
Presidente, porque é interessante que ele vá. Inauguramos 500
metros de paralelepípedo. Uma Emenda até, se eu não me
engano do Deputado que já não está mais no mandato. Também
fomos entregar diplomas na escola, na Igreja Assembleia de
Deus na T-17, entrega de certificado de cursos de artesanato,
pintura em tela, bordado e pintura em tecido.

Depois também fomos até a Linha Itapirema, onde, a
pedido do próprio Presidente da Assembleia junto com o
Vereador, comigo, com o Deputado Laerte Gomes, pedimos para
arrumar a estrada. Houve uma grande recepção lá para nós e
para o Presidente da Assembleia, um jantar muito bacana, meio
tarde da noite, mas assim mesmo a população ficou muito feliz.
A população fica feliz quando há intervenção dos Governos,
que o Governo trabalhe e faça, cumpra com a sua obrigação.
Coisa assim que nós estamos lamentando muito com o DER.

Esperamos, que a posse do Ezequiel, acho que foi hoje...
que ele consiga retornar as máquinas para Ji-Paraná para
resolvermos de vez, viu Deputado Jean Oliveira? Vossa
Excelência que também vai muito para o interior e passa por
dentro de Ji-Paraná. Nós temos um grande problema de tráfego
ali dentro da cidade, mais de 33 quebra-molas, vários semáforos,
que tudo atrapalha. E se a gente conseguisse liberar aqueles
13 quilômetros, toda a nossa Ji-Paraná ganharia muito, mas
também quem passaria por nossa cidade vai ganhar muito com
o tempo que vai despender da viagem, tirando aquele
movimento do centro.

Então, é essa a nossa colocação, ficamos muito felizes,
queremos que o nosso Presidente da Assembleia continue indo
lá aos nossos municípios e em todos os municípios porque é
importante ele ouvir também os reclames, a reclamação da
população, que às vezes o Deputado vem aqui fala, fala e não
é ouvido, essa é a importância do Presidente visitar todos os
municípios, dar uma atenção à imprensa aos Vereadores, aos
Prefeitos porque precisamos dar atenção ao nosso povo. E é
isso que o Deputado, o nosso Presidente fez com toda a sua
Comitiva e deixou a população muito feliz. Houve
esclarecimentos nas rádios Alvorada, em outras emissoras de
rádio, e essa entrevista coletiva também.

Então, é isso que nós precisamos, que ele participe
também junto conosco dos nossos questionamentos, dos nossos
problemas existentes no interior do Estado.

Então, eram essas as minhas palavras para esta tarde.
Muito obrigado a todos vocês. É isso aí.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Obrigado, Deputado Aírton.
Quero agradecer e registrar a presença do senhor

Vereador Cosmo Novaes, da Câmara Municipal de Espigão
d’Oeste.

Ainda nas Breves Comunicações, com cinco minutos sem
direito a Apartes, o Deputado Luizinho Goebel.

O SR. LUIZINHO GOEBEL – Cumprimento a todos os senhores,
todas as senhoras, nobres Pares, imprensa. E queremos
noticiar nesta Tribuna uma ação desenvolvida através do nosso
mandato, do nosso Gabinete, que implantamos, trabalhamos
na ideia, o projeto, e implantamos na semana passada esse
Projeto interno do nosso Gabinete, chamado de Integração
Agrícola.

O que significa o projeto Integração Agrícola? São ações
que nós vamos desenvolver de intercâmbio entre municípios
de Rondônia para os nossos agricultores, pequenos, médios e
grandes agricultores. Iniciamos esse trabalho em torno de 80
agricultores do Município de Alvorada d’Oeste, que por dois
dias permaneceram no Município de Vilhena. E só para
exemplificar esse trabalho, o que é que nós podemos usar
aqui como exemplo? Município de Vilhena é o maior produtor
de grãos do Estado de Rondônia, de soja e de milho.  Por
outro lado, Alvorada d’Oeste, Ex-Prefeito Laerte, Deputado
Laerte, tem conhecimento disso, é um grande produtor de
café e um grande produtor de inhame, produtos esses que
não são cultivados no Município de Vilhena. E exatamente esse
intercâmbio serve para isso, para que nós possamos ir buscar
novas tecnologias do Município de Vilhena, através dos nossos
agricultores, que serão implantadas no Município de Alvorada
e num futuro muito breve levaremos a agricultores de Vilhena
para o Município de Alvorada para conhecer esses novos
cultivos. E assim nosso Vereador Passito, Valmir Passito, do
Município de Chupinguaia que se faz presente, isso também
será feito com o Município de Chupinguaia e nós queremos
expandir isso para com o Estado inteiro de Rondônia.

Então, quero agradecer a participação da Secretaria
Municipal de Agricultura de Alvorada, da Prefeitura de
Alvorada, e também o esforço do nosso gabinete, da nossa
equipe que fez esse importante trabalho.

Já outro assunto que eu quero ressaltar aqui é a
nomeação e a posse do novo Diretor do DER que é o ex-
Deputado Estadual, hoje suplente de Deputado Estadual Ezequiel
Neiva, que assumiu o Departamento de Estradas e Rodagem
e que nós acreditamos que ele terá o apoio desta Casa naquilo
que for necessário para os bons préstimos dos trabalhos do
DER à população do Estado de Rondônia, aos municípios de
Rondônia e essa é a nossa torcida.

Então, eu quero deixar aqui o desejo de sucesso ao
novo Diretor e o nosso reconhecimento e abraço de todo o
trabalho do DER na pessoa do residente que se faz presente
nesta Sessão, o residente lá do Município de Pimenta Bueno,
Tiago que se faz presente aqui nas galerias.

Para encerrar o meu discurso, eu quero dizer que hoje
pela manhã estivemos visitando a Secretaria de Estado de
Segurança Pública e esse recado é muito importante para
imprensa que se faz presente; Secretaria de Estado de Saúde,
aliás, na pessoa do Secretário Pimentel. E nós que há pouco
tempo trouxemos a esta Tribuna um discurso que falava
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exatamente do alto índice de acidentes de trânsito que nós
temos no Estado de Rondônia e infelizmente foram feita algumas
campanhas, Deputado Adelino Follador, Deputada Glaucione,
algumas campanhas de educação de trânsito para tentar se
chegar a um ponto onde que nós baixássemos o índice de
acidente de trânsito.  Por que isso Deputado Aélcio da TV? No
Hospital João Paulo, Deputado Ribamar Araújo, 70% dos
atendimentos, 70% dos atendimentos de alta complexidade
do Hospital João Paulo, estão ligados a acidente de trânsito. E
isso preocupa, porque esses 70% dos atendimentos do João
Paulo são ligados a acidentes de trânsito, Deputado Aírton, e
automaticamente poderia se dizer que 70% do orçamento gasto
na Saúde, no atendimento a saúde pública dentro do Hospital
João Paulo poderia se dar aos acidentes de trânsito. Mas na
realidade o índice não é esse, 90% dos custos de investimentos
dentro do atendimento do Hospital João Paulo são os acidentes
de trânsito por quê?  Porque são acidentes que mutilam as
pessoas, são acidentes de alta complexidade, Deputado Lazinho,
e que nós podemos citar aqui um acamado em um leito de
hospital, que às vezes por uma fratura exposta, de ortopedia,
pode ficar até 90 dias, seis meses, um ano no leito de UTI ou
no leito de hospital para tratamento.

Então, nós precisamos levar, a pedido do Secretário
Pimentel, que tem uma preocupação muito grande com a
melhoria do atendimento da saúde pública do nosso Estado,
nós precisamos sensibilizar os Prefeitos, as Secretarias
Municipais de Trânsito, mas principalmente, no meu
entendimento, pedir socorro ao setor educacional do Estado
de Rondônia, aos nossos professores que não têm a obrigação
de fazer a educação de trânsito, mas como mestres do
ensinamento eles podem educar, ensinar, e acima de tudo
colaborar para que nós possamos combater esse gasto
excessivo que nós temos com esse alto índice de acidentes de
trânsito em outros setores da Saúde Pública, inclusive no setor
preventivo de Saúde Pública que poderia ser revertido aos
alunos dentro da nossa escola.

Os alunos que poderiam fazer o exame de sangue, para
ver se não tem algum problema; o exame oftalmológico, para
ver se tem algum problema de visão; o exame de diabetes, e
que muitas doenças, se fosse realizada a prevenção,
automaticamente, nós não teríamos, no futuro, um gasto
excessivo com a nossa terceira idade, com os nossos adultos.
Então, nós precisamos começar a formar, a educar as crianças
de hoje, que serão os proprietários de veículos, de ciclomotores
amanhã, mas que também serão as pessoas que estarão
circulando com os seus veículos ou mesmo que não com o seu
veículo, mas que serão as pessoas que estarão nas ruas em
busca de trabalho, indo para o trabalho e que nós poderemos
diminuir sim, com uma educação de trânsito eficaz, o número
de acidentes.

Então, trago aqui a mensagem do Secretário de Saúde
Williames Pimentel, que pede socorro. Porque se nós não
diminuirmos, Deputado Cleiton Roque, nossa grande liderança,
se nós não diminuirmos os índices de acidentes de trânsito,
infelizmente nós não poderemos, não teremos condição
financeira e condição profissional de fazer nem sequer a saúde
básica, a saúde primordial ou, acima de tudo, pelo menos fazer
um atendimento de saúde preventiva para que no futuro nós
possamos ter uma população mais saudável.

E é por isso que eu peço a ajuda daquele que de fato
tem o poder de envolver o cidadão de Rondônia, porque o meu
discurso aqui, muitas vezes pode parar por aqui, mas se a
imprensa de Rondônia nos ajudar, contribuir para que nós
levemos essa notícia para o Estado de Rondônia, para que nós
possamos convocar os nossos Prefeitos, os nossos Vereadores,
as nossas Secretarias Municipais de Trânsito e principalmente
os nossos professores da rede estadual, da rede municipal, da
rede particular de educação, principalmente da educação infantil,
nós conseguiremos, com certeza, educar essas pessoas para
que no futuro nós possamos ter menos mutilados em trânsito,
Deputado Jesuíno. Vossa Excelência que é policial militar e que
muitas vezes foi para as ruas, sabe muito bem do que eu estou
falando e com certeza tanto quanto o senhor tem defendido a
nossa briosa Polícia Militar do Estado de Rondônia e conseguido
avançar e muito na melhoria do reconhecimento do trabalho
da nossa Polícia, com certeza também poderá empunhar essa
bandeira e nos ajudar a melhorar a educação de trânsito,
diminuindo os acidentes de trânsito.

Era isso, Presidente. Obrigado.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Muito obrigado, Deputado
Luizinho.

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

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Pois não, Deputado.

O SR. ADELINO FOLLADOR - Queria só registrar a presença
da Vereadora Sueli, lá de Campo Novo, que está aqui presente.
Para nós é um prazer tê-la aqui no nosso meio.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Quero ainda conceder a
palavra, por 05 minutos sem direito a Aparte, à Deputada
Glaucione. Quero fazer um apelo aos colegas, nós temos 10
oradores no Grande Expediente. Serão apenas 200 minutos,
três horas e vinte minutos de discurso. Então, eu quero fazer
um apelo para que todos sigam o prazo Regimental da fala
para que a gente não estenda esta Sessão até altas horas.

Deputada Glaucione, está concedida a palavra.

A SRA. GLAUCIONE - Quero cumprimentar nosso Presidente
em exercício, Deputado Lebrão; cumprimentar os demais
Deputados, cumprimentar todo plenário presente e quero
cumprimentar os Vereadores de Espigão d’Oeste; o Cosmo que
é do PSDC, do meu partido, presente. Muito Obrigada pela
presença, Luiz Paca, um Vereador respeitado em Espigão
d’Oeste. Temos o Sedi, Vereador também ali, um Vereador
que tem lutado bastante, me ajudou e nós estamos aqui, lado
a lado, Sedi, e no que pudermos atender Espigão d’Oeste,
estamos pronto para atender.

Dizer para vocês que nesses dias atrás usei esta Tribuna
para falar sobre a questão do Parque Sabiá, do município de
Cacoal, que era uma realização, uma execução pelo DER.
Ficamos 01 ano parado, esperando o empresário retomar a
obra, a população cobrando, um desgaste político muito grande,
um prejuízo financeiro para o Estado, porque aquilo que estava
pronto foi deteriorando, mas quero aqui agradecer ao Coronel
Caetano, que felizmente, na semana passada retomou essa
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obra e acredito que agora, nos próximos 30 dias deverá estar
chegando numa conclusão desse Parque Sabiá, que é uma obra
belíssima, uma praça no município de Cacoal.

Também, falando no DER, não poderia deixar de
parabenizar o Ezequiel Neiva, nosso ex-deputado e companheiro
desta Casa, que assume nessa dada o DER do nosso Estado,
uma pasta muito importante porque todos os Deputados
praticamente trabalham em muitas parcerias com o DER, em
muitas coisas dependem, nós dependemos do DER. Portanto,
nós desejamos sucesso e que realmente venha corresponder
a expectativa com grande número de Prefeitos, Deputados,
Vereadores, participando da posse do Ezequiel Neiva. Sucesso
meu companheiro, que Deus abençoe.

E o que me traz de mais importância nesta Tribuna, é
poder falar sobre a questão da BR-364. Esta é a verdadeira
novela mexicana. Toda semana tem um Deputado aqui
levantando essa pauta. Porém, nós sabemos que não tem... é
competência do Estado e dos Deputados estaduais, mas eu
quero, Presidente, que seja encaminhado um ofício a toda nossa
Bancada Federal, os nossos oito Deputados Federais, aos nossos
três Senadores que representam o Estado, porque começamos
novamente com aquele grande problema. Os buracos
aumentam na BR, os acidentes aumentam e infelizmente muitas
vidas sendo ceifadas em função dessa dificuldade que nós
estamos tendo na BR-364, sabendo que o meio de transporte,
praticamente o único, é terrestre. Temos o exemplo de Vilhena,
a nossa companheira Rosângela Donadon, que faz esse trecho
toda semana, 700 quilômetros praticamente, Vilhena Porto
Velho, sabe das dificuldades que estamos falando. Começa o
período chuvoso, aumenta realmente, Deputado Lazinho, o risco
de vida da população, daqueles que ali passam. Portanto,
Deputado Adelino, nós pedimos aos nossos Deputados Federais
que olhem com carinho e que realmente busquem uma solução
definitiva para essa BR-364. Nós temos o exemplo da 429,
Deputado Lebrão, a 429, é um sucesso. Você viaja sem buraco
nenhum, sem dificuldade nenhuma, toda sinalizada a  não ser
as pontes que ainda não foram conclusas, mas dá um show na
nossa BR-364.

Então nós pedimos aos nossos Senadores, aos nossos
Deputados Federais que realmente olhem pelo nosso Estado, e
que dê uma resposta positiva para nossa população que por
essa estrada passam muitas e muitas carretas diárias e carros
leves, enfim, é o único meio que temos para chegar todo
transporte para cá.

Agradecer a oportunidade que o nosso Presidente
acrescentou mais uma ali, e aproveitar e cumprimentar meus
parceiros também de partido, o Jussiê, o Jaime, que participam
no plenário. Obrigada pela presença.

Obrigada, Presidente.

O SR. LEBRÃO (Presidente) – Parabéns, Deputada Glaucione.
Quero agradecer e registrar a presença do Excelentíssimo
Vereador Estácio Salomão, da Câmara Municipal de Machadinho
d’Oeste, e também, em nome do Deputado Cleiton Roque, o
Tiago Fajardo com seu filho, o Serginho Fajardo, que representa
o DER lá de Pimenta Bueno.

Encerradas as Breves Comunicações, passemos ao
Grande Expediente.

Vinte minutos, com Apartes, Deputado Jean Oliveira.

O SR. JEAN OLIVEIRA - Senhoras e Senhores Deputados, é
uma satisfação de mais uma vez me dirigir a esta Tribuna.
Quero cumprimentar o Presidente em exercício Deputado
Lebrão, a quem tenho um apreço considerável e ao meu caro
colega Deputado Laerte, a qual permitiu que eu utilizasse do
seu... como era o primeiro inscrito, eu acabei passando ele, e
aí eu quero lhe agradecer.

Enfim, Senhoras e Senhores Deputados, o que me traz
a esta Tribuna é para falar sobre uma notícia, uma manchete
nacional, que diz sobre o BNDES.

A manchete diz assim: “BNDES pode ter perdido R$ 840
milhões com frigorífico JBS, aponta TCU”.

No decorrer da notícia, explica o site UOL, um site
renomado em nível de Brasil, no discorrer da notícia, que fala
que esses R$ 848 milhões de prejuízo são oriundos de alguns
empréstimos que totalizam 8,1 bilhões de reais. E esses
empréstimos, foram feitos de forma que, o Banco BNDES, que
tem uma empresa no Banco Estatal, tem uma empresa que é
o BNDESPAR, que esse BNDES são participações. Ela adquiriu
ações da empresa JBS em troca desse empréstimo bilionário.

O empréstimo teve como finalidade utilizar esse recurso
para aquisição de outras empresas - americanas, latinas e
empresas mundo afora - para fazer com que a JBS se tornasse
essa girante do ramo de carnes.

O que me chama atenção, senhoras e senhores
Deputados, nessa Matéria é a forma que o Governo Federal
utiliza o recurso público dos trabalhadores deste País para
emprestar para uma empresa, tratando essa empresa com
total diferenciação, mas uma diferenciação absurda porque
qualquer outra empresa neste País jamais teve e eu acredito
que terá o mesmo tratamento por parte do Banco para com
ela.

Tem uma operação da JBS com uma empresa americana
que totalizou um bilhão e duzentos milhões de reais, em que a
JBS levou 22 dias para aprovar um contrato de risco. E o risco
era alto, 22 dias e a média de prazo que o BNDES leva para
poder aprovar esse tipo de transação é 07 meses Deputado
Lazinho, mas porque era a JBS, sabe lá qual o vínculo da JBS
com o Governo Federal, foi aprovado esse financiamento, esse
empréstimo em 22 dias. Ocorre que aí somam-se quase um
bilhão de prejuízo, ultrapassando 12% do valor total do
empréstimo.

O que eu quero dizer aqui, chamar a atenção de uma
notícia nacional, aqui na Tribuna da Assembleia, não tem muita
lógica, uma vez que nós somos Deputados Estaduais, Deputado
Ezequiel Júnior.

Eu só estou retratando essa notícia de âmbito nacional
para fazer analogia no Estado de Rondônia, dizendo que essa
empresa que tudo pode, que tudo consegue, que nada é
permitido para os outros, mas para essa aqui tudo é... é essa
empresa que está puxando o freio de mão no crescimento da
pecuária de corte do Estado de Rondônia.

Essa empresa que monopolizou o Brasil, monopoliza
Rondônia também e dificulta o aumento do preço da arroba
do boi aqui em Rondônia. Na última reunião com o Secretário
de Fazenda, eu apontei algumas medidas que o Estado que
deveria adotar em defesa do produtor que abastece a
economia deste Estado. Acabar com as formas tributárias de
favorecimento de uma indústria como essa, em desfavor de
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um produtor rural, do pecuarista rondoniense. Situações na
pauta fiscal do Estado de Rondônia que amarram o produtor, o
pecuarista, obrigam o produtor a ter que vender para esses
frigoríficos que estão monopolizando o quanto querem.

O Deputado Adelino, nos últimos dias anda com um papel
comparando o preço da arroba de Rondônia com a do resto do
país. Nós somos a segunda pior arroba do Brasil. A gente só
está ganhando de um Estado, que é o Acre, que em decorrência
da logística, por estar atrás de nós, esse sofre ainda mais.
Mas não tem justificativa nem para o Acre e nem para Rondônia
ter uma arroba de boi tão abaixo do que está pagando no
mercado nacional.

Então, eu só estou fazendo isso aqui... porque até quando
o Governo Federal, o Governo de Rondônia vai permitir que
essa empresa e que a indústria de frigorífico faça o que quer
com o nosso produtor rural, com o nosso pecuarista? Até quando
nós vamos permitir isso?

Então, até quando o Governo do Estado de Rondônia,
quanto o Governo Federal, vai permitir que uma empresa como
essa, controle o mercado brasileiro e subsequentemente o
mercado rondoniense.

Portanto, eu venho aqui reforçar o meu pedido a
Secretaria de Fazenda do Estado, que baixe a pauta do bezerro,
baixe a pauta do boi gordo, e que o pecuarista rondoniense
possa vender o boi onde ele achar melhor e onde ele tiver
melhor preço, porque não tem desculpa dos frigoríficos
quererem baixar o preço da arroba, uma vez que eles são
totalmente incentivados aqui no nosso Estado. Eles recebem
incentivos fiscais e não adianta também dizer, Deputado Laerte,
que a partir do momento que o pecuarista rondoniense começar
a vender seu boi no Mato Grosso ou em Goiás ou em São
Paulo, ele vai ser obrigado a retirar os seus funcionários fazendo
a demissão coletiva. De forma alguma, pois ele recebe incentivo
para poder gerar emprego e renda. Portanto, vem aqui o meu
desabafo com essa empresa que está criando um colapso no
mercado brasileiro e no mercado de Rondônia.

O Sr. Ezequiel Júnior – Deputado, Jean permite-me um
Aparte?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Por favor, Deputado Ezequiel.

O Sr. Ezequiel Júnior – Deputado, parabéns pelo assunto
que o senhor traz a Tribuna nesta tarde, e causou perplexidade,
eu diria que causa até revolta, principalmente nos agricultores
e nos pequenos criadores de gado do nosso país.

Essa notícia desse escândalo envolvendo essa empresa
JBS-FRIBOI que nadou em dinheiro público do BNDES, nadou
em dinheiro público. E a revolta é tão grande dos produtores
rurais, dos pequenos criadores deste Estado, porque todo
mundo vê a dificuldade que o agricultor, o pequeno agricultor
tem de pegar um financiamento de dez, de vinte mil, de trinta
mil, de cinquenta ou de cem mil. São muitas as dificuldades,
quase que impossível o produtor rural, principalmente por
questão de não ter o título definitivo de sua propriedade.

Enquanto a gente vê o produtor rural sofrendo, passando
por humilhação e não tendo acesso a uma linha de crédito ou
um financiamento, nós vemos essa notícia desse escândalo do
BNDES, onde o dinheiro repassado para a JBS-FRIBOI causa

um prejuízo de quase um bilhão de reais à nação brasileira. É
uma vergonha, um escândalo como esse, se vê empresários
desse naipe porque tem seus protetores dentro do Governo
Federal, dentro do Governo do PT, recebendo uma vultosa
quantia como essa enquanto que o produtor rural, o pequeno
esta aí sofrendo. Parabéns pelo tema. É de interesse de todo o
povo brasileiro, do meu interesse, Deputado, do seu, de todo o
povo porque é dinheiro nosso, é dinheiro do povo. Parabéns.

O SR. JEAN OLIVEIRA – Obrigado, Deputado Ezequiel.

O Sr. Edson Martins – Um Aparte, Deputado Jean?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Pois não, Deputado Edson.

O Sr. Edson Martins - Deputado Jean, eu só queria parabenizá-
lo, pois eu acho que realmente é um assunto muito relevante
que Vossa Excelência leva a esta Tribuna. Eu acho que não
tem explicação, essa baixa que houve do gado, do boi gordo
em Rondônia. Realmente foi sem explicação e isso tem
prejudicado muito a economia do nosso Estado. E eu só
discordei porque Vossa Excelência disse ainda que tenhamos
que baixar a pauta do bezerro, eu acho que é uma discussão
no meu entendimento, nós precisamos na verdade é subir a
pauta do bezerro. Eu acho que o bezerro está saindo do Estado
de Rondônia, não sei dizer o bezerro ou o boi gordo, no caso
eu acho que é... Eu acho que o bezerro está com a Pauta
muito baixa. Estão levando os nossos bezerros daqui, deixando
um valor muito pequeno de imposto e levando para outros
Estados. Então, eu acho que realmente, no meu entendimento,
eu acho que nós teríamos de discutir essa questão do boi e
talvez até elevar a Pauta.

Seria essa a minha consideração.
Parabéns pelo seu discurso, Deputado Jean.

O Sr. Deputado Adelino Follador – Um Aparte, Deputado?

O SR. JEAN OLIVEIRA – Só para... eu já vou ceder a Vossa
Excelência, Deputado Adelino. Já vou ceder o Aparte a Vossa
Excelência. Só quero responder ao Deputado Edson Martins
dizendo que quando a gente baixa a Pauta do bezerro e a do
boi gordo, nós damos permissão, nós concedemos permissão,
ou seja, existe viabilidade financeira para você poder matar o
boi aonde você quiser. O que está acontecendo? Por que é que
a pauta do boi foi levantada? Do bezerro? Do boi? Para que
existisse um rebanho mais consistente no Estado de Rondônia,
automaticamente fazendo com que os frigoríficos pudessem
abater boi gordo que é o boi de acabamento, é o boi, é o
mercado tanto o interno quanto o internacional para exportação.

Acontece que nós não estamos tendo nenhum
reconhecimento no preço da arroba do boi em Rondônia.
Portanto, vamos dar liberdade, vamos deixar o nosso produtor,
o nosso pecuarista vender o boi para quem ele quiser, para
qual frigorífico ele quiser. Não vamos mais amarrar o pecuarista
a ter que vender para quem quer pagar o quanto quer. Aqui
existe um acerto do JBS com outros frigoríficos para massacrar
o rondoniense.

E eu quero dizer a Vossa Excelência que é essa a razão.
Quando a gente abaixa o preço, a Pauta, a gente permite que
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o nosso rebanho seja abatido em outros frigoríficos, em outros
Estados, pagando o que de fato vale a arrouba do boi. Então,
fica bem esclarecido para Vossa Excelência.

Mas eu queria para mudarmos de assunto, só a última
reflexão em relação a essa notícia, Deputado Laerte. Esse
negócio do BNDES e a JBS a gente pode fazer analogia um
pouco com o CONDER no Estado de Rondônia.

O BNDES emprestou o dinheiro para o JBS e teve esse
rombo bilionário e no decorrer do voto do relator do processo,
o Ministro Augusto Sherman Cavalcanti, disse que recursos
públicos foram aportados na JBS sem critérios de benefício
econômico e social para o País. Segundo ele não há evidência
de aumento consistente na exportação ou de emprego gerado
no Brasil.

Eu quero dizer que quando a gente dá um benefício, um
incentivo fiscal ele tem semelhança com o empréstimo porque
você automaticamente está incentivando. E quanto aos
incentivos fiscais em Rondônia, eu gostaria de fazer um apelo
a todos os Deputados desta Casa. Será que a finalidade do
incentivo está sendo cumprida? Será que quando a gente dá
um incentivo fiscal para uma empresa a gente tem um ganho
social? A gente tem um aumento na geração de emprego? Será
que o Estado de Rondônia está ganhando com esse incentivo?

Então, fica aqui a minha reflexão numa analogia do BNDES
para o CONDER também. Então, fica aqui o meu desabafo. Mais
uma vez venho a esta Tribuna para cobrar. E além dessa situação,
venho cobrar outra que, em detrimento do nosso produtor rural,
é o Instituto de Terras do Estado de Rondônia. Hoje cedo estive
com o Diretor da COTEL, onde ele me garantiu que o Instituto
de Terras está tramitando há 40 dias nas salas do Executivo.
Pois bem, eu peço ao líder, ao vice-líder e a quem está ouvindo
do Executivo, que mande esse projeto para a Casa, o Instituto
de Terras é de suma importância. Isso é uma das coisas que
pode alavancar para o Estado de Rondônia.

Então fica aqui o meu desabafo e o meu pedido de
celeridade por parte do Governo do Estado, para que mande
esse Projeto do Instituto de Terras que é de suma importância
para regularização fundiária de Rondônia.

Muito obrigado, Sr. Presidente.

(Às 16 horas e 24 minutos o senhor Lebrão
passa a Presidência ao senhor Edson Martins)

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jean.

Ainda no Grande Expediente, concedo a palavra ao ilustre
Deputado Alex Redano.

O Deputado Alex não está presente.
Com a palavra o ilustre Deputado Laerte Gomes, por 20

minutos, com Apartes.

O SR. LAERTE GOMES - Senhor Presidente, senhoras e
senhores Deputados, o que me traz a esta Tribuna... aos amigos
aqui presentes, aos nossos internautas em casa. O que me
traz a esta Tribuna, e antes de entrar no assunto, Presidente
Edson, nós protocolamos hoje um projeto de lei que institui,
depois nós vamos, ao longo da tramitação desse projeto, nós
vamos discutir, que institui o mês de dezembro como o “Mês de
Dezembro Laranja”, dedicado às ações preventivas e ao
diagnóstico precoce do câncer de pele no Estado de Rondônia.
Nós temos dados e depois vamos discutir bem, debater bem,
isso.

Mas o que me traz a esta Tribuna, hoje, é um anseio da
população da região central do Estado, especialmente de Ji-
Paraná. No último sábado, na parte da manhã, nós nos
reunimos no CDL - Clube de Dirigentes Lojistas de Ji-Paraná,
uma sociedade com vários empresários, com políticos e
tratamos de alguns assuntos, dentre eles o aeroporto, mas
principalmente da implantação da segunda Universidade
Federal de Rondônia – UNIR. E eu queria antes de entrar no
discurso, salientar a importância de várias pessoas que estão
contribuindo, colaborando, que estão na luta por essa causa,
que a gente acredita que pode ser uma causa que possa
transformar uma região, transformar a região central do
Estado.

Quero agradecer aos professores da UNIR de Ji-Paraná,
agradecer a Vereadora Márcia Regina, o Dr. Edson Saliote, a
todos que estão imbuídos nesse Projeto. O que nos traz aqui
hoje é contar um pouco da estória e fazer uma denúncia da
questão da implantação da nossa segunda Universidade
Federal na região central do Estado.

Senhoras e Senhores Deputados, passamos por um
momento de grande oportunidade, no avanço da Educação
Pública em nosso Estado com os consequentes impactos
sociais, econômicos e culturais que esta oportunidade possa
garantir. Falo aqui especificamente de uma janela histórica,
aberta pelo processo de expansão das Universidades Federais
do Brasil que, destaca-se, já contemplou a criação de quase
duas dezenas de novas universidades em outros Estados da
Federação nos últimos dez anos.

Em Rondônia, como todos nós rondonienses que somos
e bem sabemos, temos apenas uma universidade pública, a
UNIR, visto que as promessas e as propostas, inclusive da
implantação da Universidade Estadual que até hoje não virou
realidade. A UNIR, foi criada em 1982 e instalada em 08
municípios. Essa realidade coloca Rondônia ao lado do Acre,
em um conjunto, Deputado Adelino, dos dois únicos Estados
brasileiros a não possuir mais do que uma Universidade Pública.

Todos sabemos que o desenvolvimento de qualquer
região, de forma sustentável e equilibrada, passa por uma
educação pública de qualidade, incluindo-se a garantia do
acesso da população aos cursos de nível superior, seja para
uma formação profissional em áreas estratégias e prioritárias,
seja para produção de novos conhecimentos e de novas
tecnologias por meio da pesquisa e da inovação. Em
constatação da importância das Universidades para o
desenvolvimento do País, desde o tempo da chegada da família
real portuguesa ao Rio de Janeiro em 1808, quando se criou
no Brasil a 1ª Universidade. Desde então enviando seus jovens
para estudar no exterior ou criando novas Universidades, o
país avançou na formação superior dos profissionais de
diversas áreas de conhecimento. Todavia, a implantação do
ensino superior público em nosso País se deu de forma desigual
entre as regiões, produzindo uma simetria na oferta de vagas
nas Universidades, de modo a forçar, ainda nos tempos de
hoje, grandes deslocamentos de jovens, nossos filhos e netos,
aos centros do Sul e Sudeste, em busca de uma vaga em
Universidades Públicas, dado o restrito acesso proporcionado
pelos poucos cursos existentes em nossa terra.

Não obstante essa triste realidade que nos subjuga,
vivemos um momento de oportunidade, uma janela histórica
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a ser aproveitada com a possibilidade real da criação da
segunda Universidade Federal de Rondônia. Vários Estados
brasileiros possuem mais de uma Universidade Federal. Cito
aqui Minas Gerais que possui 11 Universidades Federais e aqui
na Região Norte exemplifico com o Pará, que já está na sua 5ª
Universidade Federal.

Ciente dessa possibilidade a sociedade rondoniense,
principalmente, os municípios do interior do Estado mobilizaram-
se, a partir de 2012, em Audiências Públicas e com a formação
de Comitês locais Pró Nova Universidade Federal para
reivindicar a segunda Universidade Federal para o Estado.
Embora receptiva, a demanda, o Governo Federal em diálogo
com a nossa Bancada Federal e representantes do Movimento
Pró Universidade, condicionou a criação da nova Instituição, e
consequente a expansão da estrutura e a criação de novos
cursos a uma manifestação prévia da UNIR, visto que essa
Universidade já possui Campus de Norte a Sul deste Estado.
De modo que a criação de outra Universidade, geraria uma
sobreposição geográfica dos Campus das duas Instituições.

Assim, a reivindicação social pela criação da nova
Universidade, converteu-se em processo no âmbito da UNIR...

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Suspendemos esta
Sessão, por falta de energia.

(Às 16 horas e 34 minutos suspende-se esta
Sessão e reabre-se às 16 horas e 46 minutos)

O SR. MAURÃO DE CARVALHO (Presidente) – Por falta de
energia elétrica vamos encerrar a Sessão.  Convoco Sessão
Ordinária para o dia 02 de dezembro, no horário Regimental,
ou seja, às 09 horas.

Está encerrada a Sessão.

(Às 16 horas e 47 minutos encerra-se esta Sessão)

SUPSUPSUPSUPSUP..... DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS DE RECURSOS HUMANOS

ATO Nº3519/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

ADAILTON DE AGUIAR GOMES, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do
Gabinete do Deputado Dr. Neidson, a contar de 1º de dezembro
de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3513/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

AURICELIA NASCIMENTO DE MOURA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, no Gabinete da Ouvidoria Parlamentar, a contar de 02 de
dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3511/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

DAISON NOBRE BELO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Parlamentar, código ASP-07, no
Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 1º de dezembro
de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3505/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor DIVINO
FAGUNDES FURTADO, Assistente Técnico, para código AST-
21, do Gabinete da Comissão Permanente de Fiscalização e
Controle, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3547/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013, resolve:
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N O M E A R

ELVIS CLEI FLORES DO NASCIMENTO, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, no Gabinete da Comissão Permanente de Saúde, Previdência
e Assistência Social, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3506/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor ELY DAS
CHAGAS SILVA, Assistente Técnico, para código AST-18, do
Gabinete da Comissão Permanente de Fiscalização e Controle,
a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3562/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão do servidor GERALDO
SOUTO GUIMARAES, Assistente Técnico, para código AST-26,
do Gabinete da 2ª Vice Presidência – Deputado Hermínio Coelho,
a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3571/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão do servidor HUELITON GRANTES DA
SILVA, para Assistente Técnico, e relotar no Departamento
de Logística, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 08 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3508/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

IEVE LOPES LEVIEN, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do Gabinete do
Deputado Léo Moraes, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3517/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora JHEICIELLE
ANDRADE DE ARAUJO BERNARDO, Assistente Técnico, para
código AST-14, do Gabinete do Deputado Aélcio da TV, a contar
de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3557/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

JOSE CARLOS DA SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, da Secretaria
de Segurança Institucional, a contar de 03 de dezembro de
2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº3564/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação da servidora JULIANE DA SILVA CARRIÇO, que
exerce o Cargo em Comissão de Assistente Técnico, para o
Gabinete da Presidência, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 04 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3515/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MAGNO CALIXTO DA CRUZ, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, no Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a contar de 02
de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3566/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

MARCLEIDE CARVALHO SENA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Parlamentar, código
ASP-12, no Gabinete do Deputado Jesuino Boabaid, a contar
de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 04 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3516/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

MARIO SERGIO BUENO, do Cargo de Provimento em Comissão
de Assistente Parlamentar, código ASP-07, do Gabinete do
Deputado Aélcio da TV, a contar de 31 de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3553/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora MARLI BORGES DA
SILVA, para Secretária de apoio, código DGS-9, da Escola do
Legislativo, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3514/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

MAURO LEONARDO CALIXTO DA CRUZ, do Cargo de
Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, do Gabinete do Deputado Ribamar Araújo, a contar de 1º
de dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3565/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

PAULO SOARES DE MELO, para exercer o Cargo de Provimento
em Comissão de Assistente Técnico, código AST-19, no
Gabinete da Presidência, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 04 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº3510/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora SARAH
FEITOSA DE ABREU, Assistente Parlamentar, para código ASP-
10, do Gabinete do Deputado Léo Moraes, a contar de 1º de
dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3556/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

O Cargo em Comissão da servidora SIMONI FERREIRA GIMA,
para Assistente Técnico, e relotar no Gabinete da Presidência,
a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3559/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

SINARA STELLA BATISTA BEZERRA, para exercer o Cargo
de Provimento em Comissão de Assistente Técnico, código AST-
07, no Gabinete da 2ª Vice Presidência – Deputado Hermínio
Coelho, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3512/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

TATIANE FERNANDES SILVA, do Cargo de Provimento em
Comissão de Assistente Técnico, código AST-07, do Gabinete
da Ouvidoria Parlamentar, a contar de 1º de dezembro de
2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3493/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

VALCEMIR DE LIMA SANTOS, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Assessor Técnico, código AT-26,
no Gabinete da Comissão Permanente de Defesa do
Consumidor, a contar de 02 de dezembro de 2015.

Porto Velho, 01 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3561/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A lotação do servidor WALTER FONSECA MACHADO, que
exerce o Cargo em Comissão de Assistente Técnico, para o
Gabinete do Deputado Hermínio Coelho, a contar de 1º de
dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO N°3580/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLÉIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 da LC nº 730 de 30 de setembro de 2013, resolve;

E X O N E R A R:

A servidora LUCIA REGINA CUNHA DE SOUZA, matrícula
nº100002204, pertencente ao Quadro de Pessoal Efetivo desta
Casa Legislativa, do Cargo em Comissão de Secretária de
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Apoio, código – DGS-9, da Polícia Legislativa, a partir de 01 de
dezembro de 2015.

Porto Velho, 14 de dezembro de 2015.

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3587/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A composição dos membros da Comissão de Permanente de
Licitação - CPL, instituída pelo ATO Nº 0017/2015-SRH/P/ALE,
publicada no Diário Oficial da ALE-RO nº 021 de 04/02/15, a
contar de 1º de dezembro de 2015.

Presidente: LOURDES TEREZINHA LENA

Membros: ANDRE FERREIRA PAIS
ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA
JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA
OLIVIA CABRAL DA SILVA BAKAUS

Porto Velho, 15 de dezembro de 2015.

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3588/2015-SRH/P/ALE

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições legais e, nos termos
do Artigo 10 e 21 da LC nº 730, de 30 de setembro de 2013,
resolve:

A L T E R A R

A composição dos membros da Comissão de Permanente de
Pregão - CPP, instituída pelo ATO Nº 0016/2015-SRH/P/ALE,
publicada no Diário Oficial da ALE-RO nº 021 de 04/02/15, a
contar de 1º de dezembro de 2015.

Presidente: EVERTON JOSE DOS SANTOS FILHO

Membros:   ANDRE FERREIRA PAIS
ALEXANDRE FREITAG OLIVEIRA
JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA
OLIVIA CABRAL DA SILVA BAKAUS

Porto Velho, 15 de dezembro de 2015.

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3560/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora JOSIANA
SILVA ARAUJO, Assistente Técnico, para código AST-20, e
relotar no Gabinete da 2ª Vice Presidência – Deputado Hermínio
Coelho, a contar de 1º de dezembro de 2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3518/2015-SRH/P/ALE

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

A L T E R A R

A referência do Cargo em Comissão da servidora LIRANI
LETICIA DE SOUZA, Assistente Parlamentar, para código ASP-
21, do Gabinete do Deputado Aélcio da TV, a contar de 1º de
dezembro de 2015.

Porto Velho, 02 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ATO Nº3558/2015-SRH/P/ALE

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

E X O N E R A R

MARCOS ALBERTO BERTANI STOCO, do Cargo de Provimento
em Comissão de Assessor Técnico, código AT-20, da Secretaria
de Segurança Institucional, a contar de 03 de dezembro de
2015.

Porto Velho, 03 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho      Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral
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ATO Nº3589/2015-SRH/P/ALE

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

N O M E A R

JOSE ANTONIO VILACIO DA SILVA, para exercer o Cargo de
Provimento em Comissão de Membro da Comissão Permanente
de Licitação, código DGS-3, a contar de 1º de dezembro de
2015.

Porto Velho, 15 de dezembro de 2015

     Maurão de Carvalho     Arildo Lopes da Silva
              Presidente                   Secretário Geral

ERRATA

No Diário Oficial Eletrônico da Assembleia Legislativa do
Estado de Rondônia de nº 210, página 4689, referente a

nomeação de VANDERLEIA IRACEMA TOLEDO,

ONDE SE LÊ:

ATO Nº489/2015-SRH/P/ALE

LEIA-SE

ATO Nº3489/2015-SRH/P/ALE

DEPDEPDEPDEPDEPARARARARARTTTTTAMENTAMENTAMENTAMENTAMENTO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLAO LEGISLATIVTIVTIVTIVTIVOOOOO

ATO N° 026/2015-P/ALE

Prorroga prazo de Comissão Temporária
Especial que menciona.

O PRESIDENTE DA ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO
DE RONDÔNIA, no uso de suas atribuições que lhe confere o
inciso XIII do § 1º do Art. 14 c/c o artigo 32, todos do Regimento
Interno, e em conformidade com o Requerimento nº 379/15,
aprovado na Sessão Plenária do dia 09/12/2015,

R E S O L V E :

Art. 1º. Prorrogar por mais 60 (sessenta) dias, o prazo da
Comissão Temporária Especial destinada a apurar os constantes
apagões de energia elétrica no âmbito do Estado de Rondônia.

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

Gabinete da Presidência, 10 de dezembro de 2015.

Deputado MAURÃO DE CARVALHO
Presidente – ALE/RO

ADVOCACIA GERAL

EXTRATO SEGUNDO TERMO ADITIVO
AO CONTRATO Nº 021/2013/ALE/2010

Processo administrativo n°. Nº 1111/2013-68 VOL. II

Locatária: ASSEMBLEIA LEGISLATIVA DO ESTADO

Locadora: LETÍCIA LENZI

OBJETO:   locação do imóvel situado na Rua Duque de Caxias,
n. 307, Bairro Arigolândia.

PRAZO: prazo de 12 (doze) meses, a contar de 18 de
dezembro de 2015 e com término em 17 de dezembro de
2016.

VALOR:  foi autorizada despesa no valor mensal
correspondente à R$ 2.371,67 (dois mil trezentos e setenta e
um reais e sessenta e sete centavos), totalizando o contrato o
valor global de R$ 28.460,04 (vinte e oito mil quatrocentos e
sessenta reais e quatro centavos).

RECURSOS ORÇAMENTÁRIOS:  As despesas decorrentes do
presente Termo Aditivo correrão à conta da seguinte
programação:
Programa de Trabalho – 01122102020620000
Elemento de Despesas – 339036
Fonte – 0100000000
Evento – 400091 / UO – 1001

Nota de Empenho 2015NE00041 de 05/01/2015, no valor de
R$ 28.460,04 (vinte oito mil, quatrocentos e sessenta reais e
quatro centavos) para reforço da cobertura do mês de
dezembro de 2015.

Destaca-se que deverá ser editada a complementação relativa
ao próximo exercício.

Para firmeza e como prova do acordado, foi lavrado o presente
SEGUNDO TERMO ADITIVO, o qual depois de lido e achado
conforme, vai devidamente assinado pelas partes aditantes, e
registrado às fls. 39 (trinta e nove) do livro de termos aditivos
do ano de 2015 da Advocacia Geral da ALE/RO.

Porto Velho, 07 de dezembro de 2015.

Locatária:   Assembleia Legislativa do Estado de Rondônia
                    Deputado Mauro de Carvalho - Presidente
                    Arildo Lopes da Silva – Secretário-Geral

Locadora:  Letícia Lenzi - CPF/MF nº 887.917.852-00

Visto:
Celso Ceccatto
Advogado-Geral –ALE/RO
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