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TAQUIGRAFIA

ANO V

O SR. EDSON MARTINS (Presidente)– Havendo número legal, invocando a proteção de Deus e em nome do povo
rondoniense, declaro aberta a 31ª Sessão Ordinária da 2ª
Sessão Legislativa Ordinária da 9ª Legislatura da Assembleia
Legislativa do Estado de Rondônia.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura da Ata
da Sessão Ordinária anterior.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Secretário ad hoc) - Procede a leitura da Ata da Sessão Ordinária anterior.

DEPUTADOS PRESENTES: Adelino Follador (DEM), Aélcio da
TV (PP), Airton Gurgacz (PDT), Alex Redano(PRB), Dr. Neidson
(PMN), Edson Martins (PMDB), Ezequiel Júnior (PSDC), Glaucione
(PSDC), Hermínio Coelho (PDT), Jean Oliveira (PMDB), Jesuíno
Boabaid (PMN), Laerte Gomes (PSDB), Lazinho da Fetagro (PT),
Lebrão (PMDB), Lúcia Tereza (PP), Luizinho Goebel (PV),
Marcelino Tenório (PRP), Maurão de Carvalho (PMDB), Ribamar
Araújo (PR), Rosângela Donadon (PMDB), Saulo Moreira (PDT)
e Só Na Bença (PMDB).

O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Em discussão a Ata
que acaba de ser lida. Não havendo observação dou-a por
aprovada.
Quero registrar a presença do Vereador Joel, do município de Monte Negro. Parabéns, foi o vereador mais votado
no município na última eleição, fez um grande trabalho, está
de parabéns; também a Mary, que é gestora do SEBRAE lá no
município, estive por lá visitando os trabalhos na sala do empreendedor, com certeza Mary, você está de parabéns pelo
grande trabalho prestado ao município; também o Sr. Edson
Rosa, ex-vereador do município de Cacaulândia e Presidente
da Associação de Produtores Rurais ASPROVARIJA. Sr. Edson,
muito obrigado pela recepção, pelo churrasco maravilhoso lá
na linha. O Sr. Edson é um grande líder, fez uma reunião com
mais de 200 pessoas ali no município de Monte Negro e o Sr.
Edson está de parabéns. Nós estamos hoje, Sr. Edson, apresentando aqui nesta Casa um projeto de lei declarando de
utilidade pública a associação que V.S preside no município,
para que ela possa se tornar de utilidade pública e receber
recursos de Emendas Parlamentares para fazer realmente os
benefícios, levar tecnologia para a linha, para o campo e atender a população lá daquela linha; muito obrigado Henrique.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura do Expediente recebido.

DEPUTADOS AUSENTES: Cleiton Roque (PSB) e Leo
Moraes (PTB).

O SR. LAZINHO DA FETAGRO (Secretário ad hoc) - Procede a leitura do Expediente recebido.

ATA DA 31ª SESSÃO ORDINÁRIA DA 2ª SESSÃO
LEGISLATIVA DA 9ª LEGISLATURA
Em 22 de junho de 2016
Presidência do Sr.
Edson Martins - 1° Vice - Presidente
Secretariado pelos Srs.
Lazinho da Fategro - Deputado
Dr.Neidson - Deputado
(Às 12 horas e 30 minutos é aberta a Sessão)
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EXPEDIENTE RECEBIDO
01 – Ofício nº 2912/2016 – Conselho Administrativo de
Defesa Econômica, informando do recebimento e análise do
“Relatório Final da Comissão Parlamentar de Inquérito destinada a investigar e apurar possível cartel de frigoríficos de
abate bovinos no Estado de Rondônia”.
02 – Ofício nº 1305/2016 – Tribunal de Contas da União,
encaminhando para conhecimento “Relatório de Auditoria
Operacional do Ecoturismo na Região Norte”.
03 – Ofício nº 701/2016 – Tribunal de Contas do Estado,
encaminhando para conhecimento o Processo nº 02021/14/
TCE-RO, em razão da relevância da Matéria.
04 – Ofício nº 213/2016 – Câmara Municipal de Pimenta
Bueno, encaminhando Indicação nº 216/2016, de autoria da
Senhora Vereadora Dona Rosa do Escritório Brasil.
05 – Ofício nº 1006/2016 – CAIXA, informando sobre a
liberação de recursos financeiros que tem por objeto a Ampliação do Sistema de Abastecimento de Água de Ji-Paraná.
06 – Memorando nº 265/2016 – Gabinete do Deputado
Jesuíno Boabaid, encaminhando denúncia apresentada pelo PM
Leno Augusto de Lima, e solicitando providências dentro da
Comissão de Segurança Pública.
07 – Requerimento do Senhor Deputado Léo Moraes,
justificando ausência nas Sessões dos dias 21 e 22 de junho
de 2016.
Lido o Expediente recebido, Sr. Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) - Lido o Expediente,
passemos agora às Breves Comunicações.
Com a palavra o Ilustre Deputado Lazinho da Fetagro,
por 05 minutos, sem Apartes.
O SR. LAZINHO DA FETAGRO – Sr. Presidente, Deputado Edson, Srs. Deputados, público presente.
Só me inscrevi no Pequeno Expediente para reforçar o
convite para a Audiência Pública que será realizada amanhã
às 09 horas para tratar do Projeto de Ensino sobre Mediação
Tecnológica do Governo do Estado. Essa Audiência fez-se necessária dada à provocação feita pelas entidades organizadas
do Estado, inclusive, através de uma reunião realizada entre
todos os movimentos do Estado com o objetivo de discutir essa
nova proposta de ensino para o Estado de Rondônia.
Nós, enquanto Assembleia Legislativa, temos um Projeto de Lei encaminhado pelo Governo do Estado com o propósito de legalizar toda ação feita até agora e um projeto futuro
para a Educação.
Eu tenho a convicção da importância que é para o Estado discutir esse tema nesta Casa, nós somos isentos de poder
fazer a discussão, temos a responsabilidade de ser mediador
nesse processo e assim como todos os Projetos que vieram
para esta Casa que tenha divergências e que tem tido
discordância de uma parte ou de outra, nós tivemos a seriedade de convocar as partes e conversar. Esse Projeto não é
diferente, tem, existem divergências, existem pensamentos
opostos e nós como mediadores temos a responsabilidade de
fazer essa mediação. Eu enquanto representante, principalmente, das organizações e dos produtores de uma forma em
geral, do campo de uma forma em geral, tenho bastante co-
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nhecimento de como funciona toda a problemática que enfrenta os alunos na Zona Rural e também no que se refere à
didática, inclusive, de Educação no campo e aí a gente quer
com essa Audiência poder sair daqui com uma Proposição que
possa contemplar tanto o Governo quanto a sociedade de uma
forma geral.
Tenho convicção do que a gente está fazendo Deputado
Ribamar, e eu peço a todos os Deputados que possam participar, não é desfazendo nenhuma Audiência que foi feita. Nós
vamos estar aqui tratando com a sociedade, com o Governo
de uma das Políticas Públicas ou a principal Política Pública que
pode ser implantada pelo Estado no que se refere a desenvolvimento de um País, de um Estado ou de uma sociedade de
uma forma em geral.
Nada mais traz conhecimento, capacitação do que a educação, e é por isso que nós convocamos e estamos convocando, pedindo a presença de todos os Nobres Deputados desta
Casa, para nos ajudar a entender bem o processo, a entender
os dois lados e podermos encaminhar e aprovar o projeto dentro daquilo que nós entendemos que possa ser melhor.
Era isso que eu tinha Sr. Presidente, muito obrigado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Lazinho da Fetagro.
Ainda nas Breves Comunicações, com a palavra o ilustre Deputado Airton Gurgacz, por cinco minutos sem Apartes.
O SR. AIRTON GURGACZ – Boa tarde, Sr. Presidente, Edson
Martins, caros colegas Deputados Lazinho, Ezequiel, Dr. Ribamar
Araújo, ao pessoal que trabalha conosco, o pessoal da imprensa, o pessoal do plenário. Eu só quero fazer uma comunicação, Sr. Presidente. Nós tivemos um grande encontro de prélançamento do nosso candidato para Prefeito em Rolim de
Moura no sábado passado, e que nós estivemos lá com a cúpula do PDT, com o Senador Acir, e o Marcito Pinto pré-candidato a Prefeito de Ji-Paraná e Vice-Prefeito de Ji-Paraná, também esteve conosco o nosso Senador Valdir Raupp de Matos,
um Senador que tem feito um grande trabalho para o nosso
Estado nesses mais de trinta e poucos anos de sua vida pública, tivemos também a presença do Luiz, Prefeito, Luiz do Trento,
tivemos outros partidos. E nós lançamos lá o nosso pré-candidato Adriano Bombeiro, não é Adriano Boiadeiro. Adriano
Boiadeiro vai ser candidato em Nova Brasilândia. O Adriano
Boiadeiro já foi deputado desta Casa e agora vai ser candidato
em Nova Brasilândia, é pré-candidato a Prefeito em Nova
Brasilândia. Então, a gente faz até uma confusão na hora de
falar, Adriano Bombeiro e o Adriano Boiadeiro, mas o nosso é
Adriano Bombeiro, candidato do PDT em Rolim de Moura, está
morando lá já uns 15 anos, é uma pessoa que tem feito um
grande trabalho lá dentro da cidade e está filiado ao nosso
partido PDT, e nós o lançamos lá. Fomos ao encontro, um grande encontro de líderes e lideranças, onde nós tivemos a grata
surpresa também de receber o nosso Senador Valdir Raupp
de Matos que também é morador de Rolim de Moura, é fundador, foi Prefeito de Rolim de Moura, vereador em Rolim, vereador em Cacoal, Governador e senador. E tivemos também o
lançamento de 12 pré-candidatos a Vereadores, uma juventude animada com Rolim de Moura, é bom que essa turma venha, Deputado Ribamar, nos substituir porque a gente só está
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passando. É uma moçada bem jovem mesmo, a turma nossa
de pré-candidatos a vereadores no município de Rolim de
Moura. Então ficamos felizes, estivemos lá também com a Marli
Mendonça, a nossa Secretária Geral do Partido que esteve presente, o Senador Acir, o Moacir já falei; e uma grande participação popular e vários outros partidos também que eu não me
recordo aqui, que participaram desses eventos. Que tem feito
umas misturas por que já vamos ter coligações precisamos de
vice, vice-prefeito de outros partidos, tudo está em época de
negociação. Então, uma grande época de negociação como
também o nosso Deputado Ezequiel está fazendo, Deputado
Ezequiel Junior; também vários municípios lançando pré-candidatos, acertando coligações. Então, o PDT também está trabalhando dessa forma. O final de semana agora nós temos
vários encontros em vários municípios do Estado e que nós
vamos conversar a respeito das políticas agora para prefeitos,
vice-prefeitos e vereadores. Então, os partidos têm que estar
atentos como nós estamos trabalhando também aí no Estado
para que a gente possa fazer um grande encontro e também
fazer boa eleição, ganhar, eleger bastante vereadores, viceprefeitos, prefeitos para que o partido continue no
crescimento.
Senhor Presidente essa era a minha comunicação aqui
neste dia, para realmente confirmar a nossa pré-candidatura
do nosso Adriano Bombeiro lá em Rolim Moura. Então queremos desejar sucesso ao Adriano, a sua família, a sua equipe,
ao PDT... que nós possamos fazer uma eleição lá em Rolim de
Moura.
Muito obrigado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Airton Gurgacz.
Não há mais Oradores inscritos.
Encerrada as Breves Comunicações, passemos ao Grande Expediente.
Com a palavra o ilustre Deputado Ezequiel Junior, por 20
minutos, com Apartes.
O SR. EZEQUIEL JUNIOR - Sr. Presidente, Srs. Deputados, imprensa, povo que nos assiste através da TV/ALE na internet
pela rede mundial de computadores. O assunto que me traz
aqui hoje a esta Tribuna é para felicitar moradores de duas
cidades importantes do Vale do Jamari, Vale do Anari e Cujubim,
as duas cidades hoje estão de aniversário comemorando a
emancipação política e administrativa, as duas têm emancipação no mesmo dia, estão completando no mesmo ano também, Deputado Edson Martins. Hoje Vale do Anari e Cujubim
comemoram juntas, 22 anos de emancipação política e administrativa. Como eu falei são duas cidades importantes da região do Vale do Jamari, região da minha base eleitoral;
Machadinho D’Oeste, e, eu quero através de breves palavras
cumprimentar o povo dessas duas cidades, desses dois municípios importantes que tem como força a agricultura. Quero
cumprimentar os agricultores e todo o povo da cidade e felicitar pela emancipação, pela passagem do aniversário, a população de Cujubim e também do município Vale do Anari, são
duas cidades importantes também na história do município de
Machadinho D’Oeste. Vale do Anari inclusive, já foi distrito de
Machadinho d’Oeste; Cujubim já nasceu mais filha de
Ariquemes, uma cidade filha do município de Ariquemes. Mas,
são municípios que tem uma ligação muito forte hoje com
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Machadinho d’Oeste e o desenvolvimento dessas duas cidades, que são importantes, também lá para o nosso município.
Então, mais uma vez felicito, parabenizo as populações dos
municípios de Cujubim e Vale do Anari pela passagem do aniversário. Hoje as duas estão comemorando 22 anos de emancipação política e administrativa e eu não poderia deixar passar em branco uma data tão importante como essa, não só
para nossa região, mais para o Estado de Rondônia.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado Deputado
Ezequiel Júnior, com certeza são dois municípios pujantes; Vale
do Anari, presidido pelo Prefeito Nilson Japonês, e em Cujubim
pelo o Fábio Patrício que é o Prefeito do município, ambos
nossos companheiros do PMDB e estão fazendo uma boa administração no município. Tanto Cujubim, que é um município
sempre muito problemático, difícil, e o Prefeito Fábio, que era
o vice-prefeito, assumiu, nós, inclusive, temos ajudado lá.
Ontem mesmo estivemos assinando um convênio para a iluminação pública, Deputado Ezequiel, de cento e cinquenta mil
reais, e o Deputado Ezequiel também tem sido um grande
parceiro em questão de colocar recurso no município de
Cujubim e outros Deputados também. Mas realmente dois
municípios que tem, Cujubim... eu tenho falado com o Governador que ele precisa olhar com um olhar diferenciado, é um
município com muitos problemas, um índice de violência muito alto e o Prefeito Fábio é uma pessoa simples, é um guerreiro, está fazendo um bom trabalho. Da mesma forma o Prefeito Nilson Japonês do Vale do Anari.
Ainda no Grande Expediente, com a palavra o ilustre
Deputado Jesuíno Boabaid, por vinte minutos, com Apartes.
O SR. JESUÍNO BOABAID – Boa tarde a todos.
Cumprimentar o Deputado Presidente, o Deputado Edson; o Deputado Ribamar, a todos os servidores desta Casa. O
que me traz hoje aqui... vou falar sobre um tema que esta
voga hoje, que é a questão dessa Tocha Olímpica que está
passando nos Estados. É uma falta de respeito, e eu estou
falando com o povo brasileiro tal ação do Governo Federal em
disponibilizar, eu estou falando das ações, por exemplo: para
cada Estado que essa Tocha vem passando, é disponibilizado,
ou seja, ela movimenta um aparato, todo aparato de 500 policiais militares, 500 policiais militares, fora a Força Nacional,
fora outras questões de ordem que estão aí, helicópteros e
tal, envolvidos, para apreciar uma Tocha que vem aí, como
uma simbologia, que irá iniciar a as Olimpíadas no Brasil. Aí
eu me pergunto: o Brasil passando por dificuldades financeiras na área de educação, na área de Saúde, na área de segurança pública, vários Estados entrando em colapso na questão dos pagamentos de salários. O Presidente que agora está
vigente, o Presidente Interino, Michel Temer, ainda autoriza,
ele deveria ter agora um posicionamento firme em cessar tal
ação, que com certeza quando esta Tocha passar em todos os
Estados, vai ser muitos milhões de reais que serão gastos. Eu
fico me perguntando: 500 militares, colocaram gente de prontidão, é uma vergonha. Eu como rondoniense, eu não tenho
nem coragem de chegar perto de um diabo desses, pode falar
assim, de uma pouca vergonha dessas, que isso para mim é
uma pouca vergonha. Fizesse lá, tivesse uma abertura, concordo, faça outras questões. Mas, é mostrar realmente, ostentar, o Brasil está ostentando que tem recurso sim. Fizeram
essa Copa aqui no Brasil, quantos elefantes brancos nós te-
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mos aí, vários Estados que tem, criaram estádios, vou dar exemplo de Manaus, vai lá ver, não tem um jogo de futebol lá dentro
daquele estádio. Podia construir al um presídio, ou algo assim,
alguma coisa de melhor. E outros, como o Mato Grosso também tem; investimentos milionários, bilionários que não traz
nenhuma viabilidade ou agregam algum valor ao cidadão. Então, quanto a isso, eu me posiciono, é uma posição minha; é
totalmente vergonhoso e para complicar ainda, no Amazonas
quando passaram lá, mataram uma onça. O Brasil é chacota,
gente, é chacota não, vai ser ainda passível de responder, porque onça para quem não sabe, está também dentro do rol dos
animais que estão em extinção. Essa onça foi colocada, eu não
sei, cabeça desse cidadão que coloca no meio do povo um
animal, tudo bem, ela pode ser até certo ponto domesticada,
mas, ela ficou ali no meio daquele povo, e acredito que ela
partiu para cima, e mataram o animal. Olha, outra vergonha
que nós temos aí. Então, Rondônia... essa Tocha para mim já
tinha que ir embora, não ficar nem três segundos mais aqui.
Porque toda hora a gente recebe os Secretariados informando, já deixando claro, inclusive, o Deputado Aélcio é formado
em Economia acompanha muito as finanças, ele também está
preocupado, todos nós estamos preocupados. Rondônia, ainda não entrou em crise porque ainda tem algumas situações
de ordem que é diferenciada, mas, se atrasar uma folha de
pagamento, pode ter certeza que vamos entrar em um colapso total. E aí eu fico me perguntando: ficar prestigiando uma
coisa dessas, tirando recursos, pessoas, mobilizando tudo isso
para falar que vai ter uma Olimpíada! o Brasil já sediou uma
copa que foi um fiasco, sete, foi uma taca que ficou inesquecível, Alemanha deitou e rolou com os brasileiros, e ainda falou:
“olha, o futebol se joga assim”. Mas tudo bem, eu não vou
entrar nem nesse mérito, foi um fiasco e foram gastos quantos
milhões? Pense que foram milhões? Não! pode inventar bilhões. Aí ontem eu estava ouvindo a Voz do Brasil, o Governo
Temer, fez uma espécie de anistia, não deu um prazo até o
final do ano para compensar algumas questões dos juros, vai
fazer uma renegociação de vinte anos, e Rondônia... olha o
que Rondônia teve agora. A dívida do BERON que estava lá sub
judice, o Temer falou: “não, eu vou anistiar essa dívida aqui,
mas, a gente vai ativar a dívida do BERON”. De vinte milhões
mensais, dívida essa que já foram pagas quatro, cinco vezes e
vem se arrastando há vários anos, e, uma solução que era
para se chegar ao fim, não vai chegar porque, são vinte milhões, eu acredito que igual aquele cartão que tem aí para
vários servidores que você faz a compra, é só um exemplo, de
dois mil reais o limite, você não paga o limite, paga só uma
parcelinha do mínimo, esse mínimo pode ter certeza, aumenta
todo mês, se era dois, vai para dois e quatrocentos e você
pagando o mínimo e nunca acaba, nunca acaba a dívida, você
vai morrer pagando essa dívida, é igual essa dívida do BERON,
vai viver, vai entrar Governo, vai sair Governo, essa dívida vai
perdurar cem anos. É igual a dívida acho que em Portugal e o
Brasil que tinha aí, deve ser isso também, essa dívida. Porque
é nesse ponto, são essas questões que nós Deputados, eu fico
me perguntando realmente representante do povo a qual nesta Casa, vive discutindo, Projetos de Leis, ações, de contenções, ações para que haja, haja um controle das finanças. A
gente não pode... várias categorias se mobilizando, pedindo
aumento salarial, pedindo a questão dos seus planos de cargo
e carreira. Só que se analisando hoje, como estão às finanças,
se tiver qualquer questão que impacta um aumento nesse ano,
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estou falando esse ano, não estou falando para o ano que
vem, os outros anos subsequentes, mas hoje nesse ano se der
qualquer aumento, vai atingir, e aí pode ter certeza, prepara
todo mundo para uma recessão, já estamos vendo recessão.
Por isso que tem que ser analisado.
Outro ponto, outro ponto que está Casa tem que começar a se posicionar, a LDO já está finalizada, a Lei de Diretriz
Orçamentária, já está finalizada, e tem um acordo entre os
poderes, têm alguns outros órgãos independentes, como o
Ministério Público, Tribunal de Contas, que tem uma situação
atípica, e com isso firmou um acordo em todos os poderes
Executivo, Legislativo e os demais, dão uma parcela, certo
percentual, mas, tem outros poderes... um poder que falou
que não vai dar, que não vai passar. Eu já vou logo me
prontificando, se tiver todos rateando, não tem ninguém melhor que o outro, vou fazer uma Emenda, vou propor essa
Emenda que seja igual à mesma redução.
Outro fator que nós temos que começar a discutir nesta
Casa. Os poderes que não conseguiram gastar, não tiveram
Projetos, não conseguiram efetivar o orçamento, aquele recurso, ao final do ano, volta para a Fonte 100, para a fonte
mãe, que é a fonte do Estado, porque essa fonte só tem uma,
é o Estado que faz a arrecadação. Então, que volte toda essa
arrecadação. São Paulo, o Governo Alckmin, já implantou, isso,
é situação de moral, de probidade, é uma situação que todo
mundo tem que falar porque é para sangrar, que sangre todo
mundo, que esse recurso volte para a Saúde, volte para a
Educação, volte para segurança. Os municípios estão falidos.
Hoje o Secretário de Saúde, estava aqui, passou um diagnóstico da Saúde que é uma situação crítica. Tem médicos que
estão tirando do seu próprio bolso para comprar uma seringa,
e se não tiver uma ação, uma ação onde todos, todos sem
exceção, sangre também, sangre não, disponibilize aquilo que
é o orçamento e o recurso que está dentro daquele poder, vai
complicar mais ainda. Então, a Assembleia, esse Projeto deve
tramitar aqui, já vou fazer essas duas Emendas, e peço o apoio
dos nobres Pares apara que também discutamos, porque temos que discutir isso com todos. O Presidente Maurão, também é sensível a essa causa e todos têm que ser. Ninguém
tem que estar pegando, investindo neste momento de crise
em algumas situações, em algumas melhorias que podem ser
feitas daqui a alguns anos. Eu vi aqui recurso passando de R$
52.000.000,00 para construção de melhorias de escolas de
não sei o quê.
Meus amigos, meus companheiros de Casa, nobres Deputados, nós temos que analisar, nós temos que pensar, nós
temos que agir. Isso ninguém, ninguém, acredito que ninguém
vai ficar aqui vulnerável, ou algo assim. Meu pensamento é o
único, todo mundo aqui, é o momento de pensar e analisar,
não tem quer ter aumento nenhum, não tem que ter aumento
realmente. Mas também temos que analisar esses outros pontos.
Eu passei e falei que eram 10 minutos, 09 minutos e 05
segundos. Mas era isso que eu iria manifestar sobre esse ponto. Que todos, todos os brasileiros, sem exceção, hoje,
vivenciam uma crise, ainda, crise essa moral, crise essa que
nós sabemos a que pé chegará.
Dilma sai ou não sai? A Presidente sai ou não sai. A todo
o momento é indiciamento em operações, no caso da Lavajato, delação premiada, é afastamento de Presidente de um
Poder... então, é uma coisa que é vergonhosa, é vergonhosa,
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e essa posição tem que ser tomada. Eu fico vendo algumas
mídias: eu votei contra. Rapaz, eu quero que essas pessoas,
esses Parlamentares que alguns são deputados federais, fiquem fazendo esse tipo de mídia. Para mim é vergonha, uma
pessoa falar, você está fazendo o seu papel, votar, votar de
forma consciente, está fazendo o seu papel, seu dever. Deputados federais, vocês têm o dever é de trazer recursos para
Rondônia. Deputados Federais, tem recurso de Emendas de
R$ 15.000.000,00, tragam esses valores. Não fiquem fazendo
propagando que trouxe. Eu quero saber do orçamento, eu
quero saber deste dinheiro sendo investido de forma direta no
Estado de Rondônia. Isso sim, isso sim, é ação Parlamentar,
além de legislar. Agora vir falar que votou. Eu fico vendo, ainda
tem pessoas que pensam que isso é um ato maior, de grande
magnitude. O cidadão tem que começar a analisar, conhecer o
Parlamento, conhecer a essência, todo o rol das problemáticas
que vivenciam. Aí, sim, essa consciência política irá trazer muita
melhoria.
Volto a falar também que existe, uma imprensa marrom, que só sabe criticar. Quer ver? Quantas ações parlamentares nós tivemos de bom aqui nesse momento, nessa
legislatura, na 9º Legislatura? Eu pergunto quantas saíram de
forma plausível, destaco poucas, mas quero ver ter um lastro
de denúncia. Pode ter certeza que não vai faltar é jornal, é
site, é televisão espancando a gente, e bate colocado. Falo
com propriedade. Qualquer um que responder um processo,
se estiver acusado ou respondendo neste Parlamento, já está
condenado, já está condenado.
Então, estive também, quero aqui noticiar, na última terça-feira, estivemos aqui reunidos, foi segunda-feira, desculpe.
Segunda-feira, reunidos aqui junto com o Brito do Incra, junto
com alguns representantes para discutir a questão territorial
entre o Amazonas e Rondônia. Ficou acordado ao final da reunião que nós iremos fazer, fez um Termo de Compromisso para
que haja um Termo de Ajuste de Conduta ao qual o Senador
Valdir Raupp, que estava sendo representado pelo seu representante, irá mobilizar os Senadores do Acre, do Amazonas e
de Rondônia, no caso não é Rondônia. É Acre, Amazonas, são
três Estados, agora me faltou à memória. Nós temos uma linha
de fronteira com três Estados, e o Pará também, mas, a problemática maior é entre o Amazonas, o Acre e Mato Grosso.
Essas questões aí, e alguns Estados, somente o Acre não está
naquele Consórcio Brasil. Lembra que nós aprovamos aqui esse
Consórcio Brasil? Brasil Central, desculpa, Brasil central. São
sete Estados, não é? Temos que buscar essa questão de solucionar, é o porquê desta nossa preocupação. A SEDAM está
fazendo um estudo, vendo, analisando essa situação dessa divisão, os pontos, os marcos. Mas não traz certa solução, porque a problemática maior é o cidadão, o agricultor. Isso o Deputado Lazinho, o Deputado Ribamar, Deputados aqui que têm
conhecimento dessas questões aí. Eles estão lá, exemplo, em
Porto Velho eu me enquadro porque é Porto Velho, no Joana
D’Arc, você anda sete quilômetros Canutama, passou, Porto
Velho. É um balaio de gato que Deus me perdoe. E essas pessoas que residem lá não tem uma infraestrutura, no caso eles
não podem ter uma cobertura do município dentro do Estado.
E até quando eles vão vivenciar isso? Se não tiver uma solução, se não tiver pelo menos esse Termo de Ajuste de Conduta
será de forma transitória, até que o Senado que é detentor
dessas questões de divisões territoriais, ele possa trazer um
ponto final nisso. O Amazonas é dele, ele não faz nada, e,
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Rondônia não pode fazer porque tem a questão da improbidade
administrativa, a Lei de Responsabilidade Fiscal, tem outras
questões que ficam vedadas e essas pessoas que ali se encontram precisam ter uma assistência, lógico que eles são
acobertados na questão da Saúde. Quem dá assistência a
Saúde e a sua segurança é Rondônia. Então, o Governo do
Estado de Rondônia, o Governo Confúcio Moura deve estar
atento para estas ações, para estas questões. O vi ontem já
reunido, discutindo com o Presidente interino Michel Temer,
algumas ações de Governo, algumas questões, ele deve também estar preocupado com isso. Outra coisa que também nós
temos que focar, Deputado Adelino, que V.Exª está aí nessa
área de Ariquemes, é muita denúncia, a madeira que fomenta
a questão do comércio, e qual é a denúncia? Eles colocam
etiqueta na madeira, a mesma etiqueta tira, traz e ficam levando, burlam muito o Fisco, a questão da tantalita, dois minérios que também tem, você faz o comparativo, os dois são
a mesma coisa, se não tiver uma fiscalização serão burlados
na questão do Fisco. Então, são essas questões que a Casa
também deve se ater.
Outro ponto, Deputado Adelino, não sei se V. Exª já fez
essa proposta, devemos rever aquela lei da SEDAM, eu sei
que o senhor vai apresentar, vai se manifestar hoje, eu não
sei, porque aquela lei, eu não sou dessa área, mas, eu passei
visitando a SEDAM e vários, vários policiais que trabalham lá
falaram: “Deputado, a situação complicou”. Muitas reclamações porque uma taxa que era de dois mil foi para dez, uma
taxa que era de quatro mil foi para vinte e seis mil, isso porque nós revogamos aqui, nós alteramos, imagina que eu fiquei pensando: “meu Deus se tivéssemos deixado da forma
que está, uma taxa que é vinte e seis para abertura de uma
autorização é cem mil”. Faça um comparativo. O Deputado
Adelino já veio aqui e falou de algumas questões, ele vai entrar em outras que estão fazendo o levantamento, algumas
ações que podem ter certeza que são valores exorbitantes,
valores estes que não fomenta nada, não traz benefício nenhum para o Estado, só traz prejuízo, porque o cidadão vai
viver no anonimato, vai viver na irregularidade, vai continuar
vendendo, comercializando. Isso traz algum benefício para o
Estado de Rondônia? Eu não sei de onde é que traz esses
pensadores, eu não sei como é que o Governo ainda tem esses técnicos, que para mim não são técnicos isso infelizmente, eles estão vivendo um outro cenário, uma outra vida. Então era isso que eu queria falar dentro do meu prazo Regimental.
Boa tarde a todos.
O SR. Edson Martins (Presidente) – Obrigado, Deputado
Jesuíno Boabaid, e parabéns pelo seu discurso.
Com a palavra o Ilustre Deputado Adelino Follador.
O SR. ADELINO FOLLADOR - Sr. Presidente, em exercício,
Edson Martins, 1º Vice-Presidente desta Casa, Deputados aqui
presentes, comunidade.
Queria registrar a presença da família do Fuscão, que
estava aí. Amanhã tem mais uma reunião do futebol para resolver questão da Emenda, porque até hoje os times, Deputado Neidson, está todo mundo pensando que amanhã vai resolver, toda quinta-feira tem uma reunião para tentar resolver
e até hoje nada, Deputado Lazinho, infelizmente acaba
desestimulando mais ainda o futebol de Rondônia. O compro-
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misso, é que tinha uma Emenda de quinhentos e trinta, mas
acabou liberando só trezentos e vinte e nem os trezentos e
vinte está saindo, tomara que amanhã o Governo do Estado
resolva definitivamente, trezentos e vinte para dividir quarenta
para cada clube do Estado, é muito pouco e assim mesmo não
sai. Então, quero deixar aqui registrado, que o Governo do
Estado, amanhã se empenhe através dos meios que foi combinado. Foi feita a publicidade, foi feita a legalidade, e agora não
tem mais desculpa para poder atender essa mínima ajuda para
o futebol de Rondônia.
Eu quero também aproveitar este momento para lembrar que nós temos emancipação política de dois municípios
aqui do Estado de Rondônia, Cujubim e Vale do Anari. Dia 22/
06 é aniversário de dois municípios importantes que estão desenvolvendo, são muitas dificuldades, nós sabemos, os Deputados conhecem bem Vale do Anari, especialmente o Deputado Ezequiel, lá de Machadinho e também de Cujubim, também
todos os Deputados conhecem, são municípios que estão desenvolvendo e estão festejando 22 anos de emancipação. Então, quero parabenizar a comunidade de Cujubim, a comunidade de Vale do Anari por esse aniversário, e espero que tenha muita coisa para comemorar. Também quero falar que o
Deputado Jesuíno falou sobre esse Projeto da SEDAM, nós já
passamos o levantamento das multas e das taxas que foi da
SEDAM para o Secretário, rever isso e mandar se possível um
Projeto aqui para colocar dentro de uma lógica, Deputado Edson, porque está muito fora da lógica. Nós também pedimos
ao pessoal da área de mineração, de garimpo para fazer, ver
essas taxas, mas, ainda não conseguiram me entregar. Mas
nós temos que rever, e, eu deixo um alerta aqui para o Secretário da SEDAM que faça esse levantamento e traga, Deputado
Lazinho, o mais rápido para discutirmos, caso contrário, de
repente nós vamos ter que tomar uma decisão como já foi
tomado aqui em outras épocas, de exonerar, tirar a lei e voltar
a lei antiga, e mandaram as coisas sem lógica e tem coisas
que aumentaram dez vezes, é coisa que não tem lógica aquilo
que colocaram, principalmente, alguns setores, por exemplo,
o carvão, o que mudou, porque antes era taxado pelo metro
quadrado, agora, é em cima do mínimo e o mínimo já ficou
dez vezes mais caro, os pequenos, todo mundo vai ser clandestino, todo mundo vai trabalhar sem alvará.
Então, às vezes, você aumentar os impostos não quer
dizer que vai arrecadar mais, você vai arrecadar menos, vai
forçar para o pessoal trabalhar na clandestinidade, e infelizmente, isso fica ruim. Então, quero deixar aqui registrado mais
uma vez essa questão e discordar algumas coisas do Deputado Jesuíno, a questão do Orçamento. Quem já foi Executivo,
Deputado Edson, conhece essa questão, é complicado, mas
nós vamos ter que com certeza, cada Secretaria, cada órgão,
cada Poder tem que se programar para ter menos dificuldade
no final do ano, mas, com essa situação econômica desse País,
com a situação que não se sabe o que vai acontecer amanhã,
não se sabe as notícias ruins que vão aparecer de hoje para
amanhã, daqui para o mês que vem. Então, não tem planejamento que dê certo. Então, infelizmente, nós estamos numa
insegurança muito grande, às prefeituras estão com uma dificuldade muito grande, os Estados estão com uma dificuldade
muito grande. Mas graças a Deus que o Michel Temer aceitou
essa negociação com os Estados, embora, o Estado de Rondônia
não vai ter esse fogo porque já estava contemplado com esse
não recolhimento dessas dívidas do Estado de Rondônia, mas,
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com certeza a situação ainda é difícil para o País. Então, eu
quero dizer que, para nós é uma alegria está mais uma vez
aqui na Tribuna, registrando esses fatos, principalmente quanto
a questão do aniversário do Município de Cujubim, Vale do
Anari dia 22/06. 22 anos de emancipação. Nós conhecemos
Cujubim desde que começou, conhecemos Vale do Anari desde que começou, principalmente, Cujubim, porque eu fui Vereador em Ariquemes, quando fui Vereador também de
Cujubim, porque ele era Distrito de Cujubim junto com os outros municípios da região. O primeiro caminhão da feira que
nós participamos lá, conseguimos levar, primeiro loteamento
em Cujubim nós participamos e a gente vê hoje Cujubim é um
dos principais municípios economicamente do Estado de
Rondônia.
Parabéns então.
Obrigado.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Obrigado, Deputado
Adelino Follador.
Encerrado o Grande Expediente passemos às Comunicações de Lideranças.
Não há Orador inscrito.
Encerrada as Comunicações de Lideranças, passemos à
Ordem do Dia.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura das Proposições recebidas.
O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – Procede a leitura das Proposições recebidas.
APRESENTAÇÃO DE MATÉRIAS
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer à Mesa Diretora a realização de Sessão Solene no Plenário desta Casa de Leis, no dia 18 de agosto de 2016, às 09
horas, para entrega de Título Honorífico, Medalha de Honra ao
Mérito e Medalha do Mérito Legislativo.
- REQUERIMENTO DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer à Mesa Diretora, que interceda junto ao Secretário de
Segurança Pública do Estado de Rondônia e Comandante da
Polícia Militar, providências com Máxima Urgência, no que tange, à duas viaturas paradas no 1º Batalhão de Polícia Militar.
- REQUERIMENTO DA DEPUTADA LÚCIA TEREZA - Requer
informações ao Presidente do Instituto de Previdência do Estado de Rondônia – IPERON.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO MARUÃO DE CARVALHO Indica a Recuperação Asfáltica da área urbana do Município de
Alto Alegre dos Parecis.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO LAZINHO DA FETAGRO - Indica ao Excelentíssimo Governador do Estado de Rondônia c/c à
Secretaria Estadual de Educação – SEDUC/RO, da necessidade de reforma do Instituto de Educação Rural Abaitará, localizado na RO-010, a 32 quilômetros de Pimenta Bueno.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Rosalina Gomes,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Carlos Reis, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Constelação, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Borges de
Medeiros, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Chico Mendes,
Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Mário Andreazza,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Cinquenta e Seis,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua São José, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Tereza Amélia,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ataulfo Alves, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Coral, Bairro São
Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Cemetron, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Mostardeiro, Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Moinhos de Vento,
Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua dos Farrapos,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua 05 de outubro,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Travessa Astor, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Cascalheira, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Travessa Criação, Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua da Sorte, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Barão de Solimões,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Anchieta, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Azenha, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Ana Oliveira, Bairro
São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Barão do Amazonas, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Providência, Bairro
São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Itatiaia, Bairro São
Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua José Amador dos
Reis, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Eça de Queiroz,
Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Antônio Fraga
Moreira, Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Vicente Fontoura,
Bairro São Francisco em Porto Velho.

- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Higianópolis, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
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- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Teodora Lopes,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Bastian, Bairro
São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua Gasômetro, Bairro São Francisco em Porto Velho.
- INDICAÇÃO DO DEPUTADO AÉLCIO DA TV - Indica a necessidade de pavimentação asfáltica na Rua dos Andrades,
Bairro São Francisco em Porto Velho.
Lida as Proposições, Sr. Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Lidas as Matérias.
Solicito ao Sr. Secretário que proceda a leitura das Matérias a
serem apreciadas.
O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – REQUERIMENTO
DO DEPUTADO JESUÍNO BOABAID - Requer à Mesa Diretora a
realização de Sessão Solene no Plenário desta Casa de Leis,
no dia 18 de agosto de 2016, às 09 horas, para entrega de
Título Honorífico, Medalha de Honra ao Mérito e Medalha do
Mérito Legislativo.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente) – Em discussão e votação o Requerimento do ilustre Deputado Jesuíno Boabaid. Os
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Deputados favoráveis permaneçam como se encontram, os
contrários se manifestem.
Está aprovado.
Vai ao Expediente.
Quero registrar a presença do vereador Vilson Lobão,
Presidente da Câmara do Município de Novo Horizonte, muito
obrigado pela presença.
Próxima Matéria, Sr. Secretário.
O SR. DR. NEIDSON (Secretário ad hoc) – Não há mais
Matérias, Sr. Presidente.
O SR. EDSON MARTINS (Presidente)– Encerrada a Ordem
do Dia, passemos às Comunicações Parlamentares. Não há
Oradores inscritos.
Encerradas as Comunicações Parlamentares.
Nada mais havendo a tratar, invocando a proteção de
Deus e antes de encerrar a presente Sessão, comunico a realização de Audiência Pública no dia 23 de junho de autoria do
Deputado Lazinho da Fetagro, às 9 horas para debater sobre a
implantação do Ensino Tecnológico no Estado de Rondônia e
de autoria do Deputado Alex Redano, às 15 horas para discutir
a implantação dos Anjos do Asfalto da BR-364 e convoco Sessão Ordinária para o dia 28 de junho no horário Regimental,
ou seja, às 15 horas.
Está encerrada a Sessão.
(Encerra-se esta Sessão às 13 horas e 35 minutos).

SUP. DE COMPRAS E LICITAÇÕES
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